
Naše škola se přihlásila do Vládou schváleného projektu „Ovoce do škol", vymezeného 

nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na 

ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. 

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit 

klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

  

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" budou dětem dávány nad rámec 

pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do 

škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 

Sb., o školním stravování. 

Oficiální stránky projektu http://www.skolniovoce.cz/.  

OVOCE DO ŠKOL 

Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které do 

projektu přihlásí škola prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským 

intervenčním fondem (SZIF). Ovoce dostávají děti této skupiny zcela zdarma. 

Podpora je poskytována na tyto produkty: 

 čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují 

přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla 

 balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla 

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu 

produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání 

produktů v průběhu příslušného školního roku. 

 Naše škola se v tomto školním roce 2013/14  zapojila do projektu Ovoce do škol s firmou 

Ovocentrum z Valašského Meziříčí. 

 Tato firma nám začátkem října dodá jízdní řád, který bude mít škola k dispozici a bude znát 

přesné dny závozů těchto dotovaných produktů. 

 Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě 

bude vždy uvedeno datum balení. 

 Jsme rádi, že i naše škola může podpořit tento úspěšný projekt. 

Školní rok 2013/2014  

 

V týdnu od 23.9. - 27. 9. 2013 žáci obdrží nektarinku a hroznové víno. 

V týdnu od 7.10. - 11.10. 2013 žáci obdrží broskev a jablko. 

http://www.skolniovoce.cz/


V týdnu od 21.10. - 25.10. 2013 obdrží žáci hrozno modré a hrušku. 

V týdnu od 4.11. - 8.11. 2013 obdrží žáci jablko a banán. 

V týdnu od 18.11. - 22.11. 2013 obdrží žáci baby karotku zabalenou po 150g. 

V týdnu od 2.12. -  . 6.12. 2013 žáci obdrží jablko, dvě mandarinky a  100%-ní ovocnou 

šťávu. 

V týdnu od 13.1 - 17. 1. 2014 žáci obdrží hrušku a mandarinku. 

V týdnu od 27.1. - 31. 1. 2014 žáci obdrží ovocný salátek. 

V týdnu od 24.2. - 28. 2. 2014 žáci obdrží jablko Golden a pomeranč. 

V týdnu od 24.3. - 28.3. 2014 žáci obdrží 100% -ní jablečnou šťávu a pomeranč. 

V týdnu od 22.4. do 25.4.2014 žáci obdrží jahody zabalené v krabičkách. 

V týdnu od 12.5. do 16.5. 2014 žáci obdrží ředkvičky, hroznové víno a malá rajčátka v 

krabičkách a ovocnou šťávu. 

Jahody 

  

  

Malá, červená a hlavně zdravá pochoutka - to jsou jahody. Od dubna až do srpna kvetou 

jahodníky a dávají mám tyto sladké plody. 

Jahody obsahují 90% vody, jsou tak vhodné jako dietní jídlo. 

Žádné jiné tuzemské ovoce není tak bohaté na stopový prvek mangan, který zasahuje do 

celkového metabolismu organismu - důležitý pro tvorbu krve, pro růst a pevnost kostí, 

vyživuje nervy a mozek, zásobuje barevnými pigmenty vlasy a kůži, povzbuzuje činnost 

štítné žlázy. 

Třísloviny v nich obsažené působí protizánětlivě a antibakteriálně. Ve střevech na sebe 

vážou těžké kovy a pomáhají proti trávicím obtížím. 

http://ovoce-a-zelenina.zdrave.cz/magazin/hubnuti-a-zdrava-strava-2/obezita-jak-na-ni-119/
http://ovoce-a-zelenina.zdrave.cz/magazin/nemoci-a-lecba-12/osteoporoza--39/
http://ovoce-a-zelenina.zdrave.cz/magazin/prevence-17/lakovani-vlasu-muze-zapricinit-genitalni-vadu-vaseho-nenarozeneho-ditete-128/
http://www.zsvm.cz/?attachment_id=37994


V jahodách nalezneme ještě mnoho dalších  látek, které tělu svědčí. Např. je to kyselina 

listová (krvetvorba, růst buněk), vitamín C (imunitní systém) a draslík (snižuje krevní tlak, 

odvodňuje). 

Mandarinka 

 

  

Mandarinka je citrusový plod rostliny mandarinka obecná. Všechny druhy mandarinek 

(klementinky, satsumy) patří do skupiny jasně oranžových citrusových plodů s tenkou kůrou, 

která se dobře loupe. Mandarinka je velká asi 4x6cm. 

 Název mandarinka je odvozen od slova Mandare, což je původní název ostrova 

Mauritius, odkud bývaly mandarinky dováženy. Původním domovem těchto citrusů je 

Čína a Japonsko. 

 Mandarinka je zajímavá tím, že se dá pěstovat i v   nádobách nebo větších květináčích, 

kde  kvete   a  plodí.                                                                                                          

       

                                                       

            Konzumace                                                                                                                      

                                        

 Má podobné složení jako pomeranč, ale tím, že se lépe loupou a jsou jemně šťavnaté a 

lehce stravitelné jsou vhodné pro děti a starší lidi. 

 Mandarinky se mohou tedy jíst samostatně, nebo se dají kompotovat nebo je použít 

k ozdobě dezertů či k výrobě ovocného čaje. 

  

        Léčivé účinky 

 Pomáhají v boji s infekcemi, ředí krev, snižují krevní tlak, mají projímavé, 

protialergické, protirakovinné a očistné účinky. 

 Jíst mandarinky a cítit jejich vůni je skutečný požitek. Abychom zcela využili jejich 

terapeutickou hodnotu, měli bychom jich denně sníst 6 až 8 kusů. 

  

http://ovoce-a-zelenina.zdrave.cz/magazin/nemoci-a-lecba-12/arterialni-hypertenze-vysoky-krevni-tlak-122/
http://www.zsvm.cz/?attachment_id=36723


Banány 

 

Banány jsou chutné tropické ovoce, které zná snad každý. Povíme si, co vše banány obsahují 

a jak je využít v naší stravě. Banány jedí jak děti, které je mají rádi pro vysoký obsah 

ovocných cukrů, tak i sportovci, kteří ocení krom fruktózy i obsah hořčíku, vitamínu B6 a 

draslíku. Nalezneme v nich i další minerály jako vápník, železo nebo fosfor. Banány obsahují 

až 25% cukru své hmotnosti. Najdeme v nich i stopy bílkovin a tuků a nechybí velmi ceněná a 

pro náš organismus potřebná vláknina. Pokud jsou banány příliš zelené, počkejte až dozrají. 

Při pokojové teplotě však zrají příliš rychle a tak není vhodné jich nechat dozrát velké 

množství, protože by se nám zkazily. 

  

Hrušky  

Jsou zdraví prospěšné, díky vysokému podílu draslíku, který pomáhá k odvodňování 

organizmu, což se hodí, užíváte-li léčiva, která vodu zadržují nebo pokud trpíte na otoky. 

Hruška je také schopna účinně snížit teplotu a zvyšuje obranyschopnost. Pomáhá při 

chorobách oběhového systému, účinně odstraňuje zácpu, pro osoby trpící průjmy se tak příliš 

nehodí. Neobsahuje takřka žádné tuky a sacharidy, hodí se tak pro různé redukční diety. 

Hodně zdraví prospěšných látek se 

nachází ve slupce a pod slupkou, 

proto hrušky konzumujeme 

neloupané, čerstvé a bez další 

úpravy. 

 

http://www.zsvm.cz/?attachment_id=35952
http://www.zsvm.cz/?attachment_id=35770

