
Představení projektu Ovoce a zelenina do škol

a V České republice byl projekt zahájen ve školním roce 2009/2010,

a  jedná se o projekt Evropské Unie (poskytuje dotace na balíčky) pod záštitou SZIF,

a  cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě,

a  jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci 

prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Jednoduché zapojení 
do projektu 
„Ovoce a zelenina 
do škol“

a   Zapojení do projektu (dodávky 

balíčků pro školu) je pro školy zcela 

zdarma – financováno z dotací EU,

a   pro školu znamená minimální administrativní náročnost,

a   řešení dotací a administrativu zajišťuje dodavatel, připravuje balíčky.

a   Škola uzavře smlouvu o dodávání produktů s jedním ze schválených žadatelů, který 

řídí distribuci produktů a veškerou komunikaci se SZIF. 

a   Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. je schváleným dodavatelem již od počátku 

projektu (2009) a má mnoho spokojených žáků.
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Spolupráce s dodavatelem 
Beskyd Fryčovice, a.s.

a   Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. představuje ryze 

českého výrobce – vlastní ovoce, vlastní výrobky (ovocné 

a zeleninové šťávy).

a   Jako jediný schválený dodavatel projektu 

zařazujeme do balíčků čerstvé šťávy 

vyrobené unikátní šetrnou technologií 

„pascalizace“. Při tomto způsobu zpracování 

čerstvých šťáv nedochází k úbytku vitaminů a prospěšných látek, které jsou v přírodní šťávě 

obsaženy. Například jedna 250 ml šťáva REFIT řepa + jablko (v poměru 50:50) obsahuje šťávu, a tedy 

i vitaminy z cca 1½ jablka a ½ červené řepy. Více na: www.beskyd.cz

a   Jsme dodavatel, který usiluje o obohacení projektu – poskytujeme doprovodná opatření, jako jsou 

například krabičky s informacemi o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny, soutěže pro školy, 

možnosti ochutnávky výrobků.

a   Pro podporu projektu nabízíme aktuální a přehledné webové stránky přizpůsobené dětem 

a personálu škol: www.beskyd.cz/ovoce-do-skol.html.

a   V oficiálním hodnocení dodavatelů se pravidelně pohybujeme na předních místech – naše balíčky 

jsou hodnoceny jako nejhodnotnější.

a   Disponujeme vlastními regionálními obchodními zástupci, kteří jsou 

připraveni řešit veškeré potřebné náležitosti nejen ohledně projektu.

a    Zaštiťujeme administrativní činnost a komunikaci se SZIF, spojenou 

s projektem (pro školu minimalizace administrativy spojené s projektem).

a   Nabízíme možnosti získání vzorků balíčků do projektu a také ostatního 

sortimentu určeného například pro školní jídelny.

a   Školy zapojené do projektu se společností Beskyd Fryčovice, a.s. mají 

možnost čerpat slevy na naše výrobky. Bližší informace o této výhodě 

Vám sdělí náš obchodní zástupce.
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Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. 
je členem české zemědělsko-
potravinářské skupiny AGROMĚŘÍN. 

Díky tomu můžeme 
nabídnout:

a   zázemí předního tuzemského výrobce potravin s vlastní 

zemědělskou prvovýrobou,

a   český původ surovin – vlastní pěstování a zpracování,

a   ovoce z vlastních sadů – výroba lahodných moštů,

a   150 vlastních včelstev – výroba kvalitního medu,

a   certifikáty a kvalitu (ISO 9001:2000, Global G.A.P., BRC, 

IFS, Klasa, Regionální potravina),

a   unikátní technologie výroby,

a   vlastní autodopravu a logistiku – zboží dovezeme na místo dle požadavků zákazníka (zavážíme 

minimálně 3 x týdně).

a   Vice na www.beskyd.cz, www.agromerin.cz.

a   Naše produkty můžete vyzkoušet v prodejní síti RYNEK (www.agrorynek.cz).
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Obsah vitaminů, minerálních látek a stopových 
prvků ve vybraných druzích ovoce a zeleninyprvků ve vybraných druzích ovoce a zeleniny

JABLKO
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
vápník, vitaminy C, E, karoten, 
vláknina

HRUŠKA
draslík, hořčík, železo, fosfor, zinek, 
vápník, mangan, měď, vitaminy C, E, 
karoten, vláknina

POMERANČ
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
vápník, měď, vitaminy A, C, karoten, 
vláknina

MANDARINKA
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
vápník, měď, vitaminy A, C, karoten, 
vláknina

ŠVESTKA
draslík, fosfor, vápník, antioxidanty, 
vláknina
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HROZNOVÉ VÍNO
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
vápník, křemík, selen, mangan, 
jód, vitaminy A, B, C, P (flavonoidy), 
anthokyany, vláknina

KIWI
draslík, fosfor, vápník, vitamin C, 
karoten, vláknina

MRKEV
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
selen, vápník, síra, křemík, 
vitaminy A, B, C, betakaroten, 
vláknina

ČERVENÁ ŘEPA
sodík, draslík, hořčík, železo, fosfor, 
vápník, křemík, anthokyany, 
vitaminy B, C, vláknina

BRAMBORY
sodík, draslík, hořčík, železo, 
fosfor, vápník, zinek, měď, mangan, 
vitaminy B1, B2, C, polyfenol, 
vláknina



Pravidla pro změnu dodavatele

a   Škola může kdykoliv během školního roku ukončit smlouvu se svým dodavatelem 

(za podmínek, které má sepsány ve smlouvě). K novému schválenému dodavateli se však může 

přihlásit až od nového školního roku. V případě, že škola uzavře smlouvu s novým dodavatelem 

od nového školního roku, musí ukončit smlouvu s původním dodavatelem. Pokud tak neučiní, 

platí stále smlouva, která byla uzavřena dříve i v dalším školním roce.
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Kontakt na vašeho 
regionálního 
obchodního zástupce
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