
 
 

Projekt MLÉKO DO ŠKOL 
 

Projekt Mléko do škol podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků 
základních a nově také u žáků středních škol za pomocí státních dotací. Výrobky 
jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených 
dodavatelů. Žáci si mohou tyto výrobky zakoupit za tzv. dotovanou cenu, která je 
nižší než v běžné maloobchodní síti.  
 
Poněvadž je běžná distribuce a spojená administrativa pro zúčastněné školy poměrně 
náročná, přichází na trh naše firma s unikátním řešením prostřednictvím distribuce 
prostřednictvím chlazených výdejních automatů Happy Snack, vybavených speciálním 
a patentovaným výdejním, platebním a komunikačním systémem.  

 
 

Jak automat funguje a v čem je jeho přínos? 
 

 Automat je chlazený, teplota uvnitř automatu se pohybuje v rozmezí 4 – 8°C. Výrobky 
jsou v něm bezpečně uskladněny jako ve Vaší ledničce a k žákům se dostává čerstvé 
mléko se všemi hodnotnými enzymy a vitamíny. 

 Automat vydává výrobky sám, není třeba žádného pracovníka ze školy, který by se 
věnoval ruční distribuci 

 Všechny automaty v České republice jsou mezi sebou on-line propojeny a eviduje se 
veškerý výdej pro potřeby SZIF, nároky na dotované výrobky a stav dobíjitelného 
kreditu. 

 

Jak se v automatu platí? 
 

 V automatu se neplatí penězi, používají se tzv. mléčné 
kreditky, které mohou rodiče svému dítěti nabít libovolnou 
částkou. Tyto kreditky jsou vydávány zdarma ve škole. 

 Mléčné kreditky se nabíjejí pouze bezhotovostním způsobem: 
o prostřednictvím internetového bankovnictví 
o platebním příkazem podaným ve své bance 
o poštovní poukázkou A (na účet) na kterékoli České 

poště 
 Číslo účtu pro zasílání plateb: 501 501 77 99/5500 
 Variabilní symbol: celé číslo mléčné kreditky, které je na ní 

vytištěno 
 POZOR! Při nesprávně uvedeném nebo chybějícím 

variabilním symbolu nebude platba přiřazena! 
 Ztracené nebo poškození kreditky se vyměňují za nové 

a vydává je pracovník ve škole. Kredit ze starých kreditek lze 
převést na nové karty.  

 Požadavky na převedení kreditu, dohledání případných plateb 
a ztráty hesla se píší na email karty@come.cz. 

 



 
Jaký sortiment výrobků je v automatu? 

 
V automatu dodáváme mléko a mléčné výrobky výhradně od dodavatele Mlékárna Kunín a.s. 
 

 neochucené čerstvé mléko 
 ochucené mléko např. vanilka, jahoda nebo kakao 
 smetanové jogurty s ovocnou příchutí, např. jahody a maliny 
 jiné výrobky zdravé výživy dle aktuální nabídky, např. cereální tyčinky, nápoje 

 

Spolupracujeme s poradenským centrem pro zdravou výživu dětí Happy Snack a 
Výživa dětí, které doporučují vhodné složení naší nabídky. K dětem se tak dostane jen to 
nejlepší a především čerstvé mléko. 
Vzhledem k tomu, že jsou všechny automaty online propojeny, vždy včas zjistíme, jaký je 
aktuální stav zboží v automatu a  doplníme jej dle aktuální potřeby. 
 

 

Vyobrazení sortimentu - příklady 

        
 
 

  

Jaká je činnost školy a co musí udělat? 
 

Pokud má škola zájem se podílet na tomto projektu, je třeba podepsat s naší firmou 
smlouvu o spolupráci, dvakrát ročně vyplňovat roční hlášení pro potřeby SZIF a určit 
pracovníka ve škole, který bude vydávat mléčné kreditky žákům.  
 
Výdej mléčných kreditek spočívá v tom, že pověřená osoba na škole na speciálním portálu 
přihlásí jméno žáka, kterému dala do rukou kreditku; k jeho jménu se přiřadí číslo mléčné 
kreditky a číslo automatu a nulová hodnota kreditu. Veškeré výdeje žáka jsou pak 
zaznamenány automatem a slouží jako podklady pro evidenci pro potřeby SZIF.  
 

 
Kontakty 

 

 Koordinátorka projektu: Renáta Prekopová, Email : prekopova@come.cz, Telefon: 724 125 763 

 Provozovatel distribuce: COME – automaty s.r.o., Rolnická 1551/146, 747 05 Opava 

Tel. / fax: 553 731 920, Email: obchod@come.cz 

 


