
Predavanje pripremila Lea Liović, pedagoginja

7. svibnja 2014. godine



 Projekt usmjeren prema usvajanju dobrih 
prehrambenih navika djece od najranije dobi, koje 
utječu na kvalitetu života te prema borbi protiv 
debljine uzrokovane, prije svega, lošim prehrambenim 
navikama

 Cilj – povećati potrošnju voća i povrća kod djece u 
nižim razredima te im na taj način:

 1. uravnotežiti prehranu

 2.omogućiti djeci dodatni obrok svježeg voća/povrća

 3.promovirati zdrave prehrambene navike



 Shema školskog voća, koju je odobrila Vlada RH (25 
%) 2013. godine, a podržava i financira Europska 
Unija (75% - iz proračuna za poljoprivredu) važna je 
inicijativa koja svoj djeci u razrednoj nastavi osigurava 
obrok svježeg voća i povrća

 statistika pokazuje da 66% djece ne jede ni voće ni 
povrće!!

 Europljani, kao ni Hrvati ne jedu dovoljno voća ni 
povrća – povezano s rastućim trendom prekomjerne  
tjelesne težine i debljine



 u posljednjih 10 godina u RH, registriran je 
zabrinjavajući porast broja pretile djece i djece s 
povećanom tjelesnom težinom

 Prema podacima praćenja stanja uhranjenosti djece u 
dobi od 7 do 14 godina u razdoblju od 2005.-2009. 
godine ; čak 26,4% djece imalo je prekomjernu 
tjelesnu masu, od čega je 15,2 % djece imalo povećanu 
tjelesnu masu, a njih 11,2 % bilo je pretilo 
(izvor:Hrvatski zavod za javno zdravstvo)



 Shema školskog voća u petoj je godini primjene u 
državama članicama EU  

 U RH: početak 1.kolovoza 2013. godine – završetak 
31.srpnja 2014 godine (ukupno trajanje 35 tjedana)

 Shema je mnogo više od jednostavne raspodjele voća i 
povrća – u njoj sudjeluju partneri iz područja triju 
ministarstava:

poljoprivrede, javnog zdravstva, obrazovanja

te ostali partneri iz područja civilnog društva i drugi 
relevantni sudionici.



U školskoj godini 2011./2012.

- Sudjelovalo je 8,1 milijuna djece (70 % više nego 
2009./2010.

- Sudjelovalo je 54.000 škola i 24 države članice

- Potrošeno je ukupno 90 milijuna eura

- Ciljana skupina su predškolska i školska djeca u dobi 
do 18 godina, premda je većina država članica 
usmjerena na djecu u dobi od 6 do 10 godina

- Italija, Poljska, Njemačka i Rumunjska  glavni su 
korisnici  financijskih sredstava  EU



 Predstavnica: Sanja Predavec

 Predstavlja Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća

 Djeci dostupno barem jednom tjedno (možda i dva 
puta ovisno o cijeni dobavljača) svježe voće i povrće

 Koliko? Onoliko koliko stane u djetetovu šaku!

150 – 200 grama

 75% bolesti uzrokovano je kao posljedica debljine!

 Potvrđuje listu prihvatljivih proizvoda

 Cilj projekta:  educirati učenike o prevenciji bolesti, i  
poboljšanju kvalitete života!



 Predstavnica: Marija Ivanković

 “Ovaj projekt je sinergijsko ozračje, jer jedem voće i 
mislim zdravo!”

 MZOŠ – potvrđuje spisak škola koje sudjeluju u 
projektu

 Daljnji korak:

 1. bitno odrediti dobavljača (sami odlučujemo s kim 
surađujemo)

 2. sami određujemo termin koji nam odgovara, 
neovisno o jelovniku koji imamo u školi (kako za 
matičnu, tako i za područne škole)



 Dostupnost voća/povrća tijekom sezone

 Nakon ponude dobavljača, samo sa jednim potpisati 
ugovor

 Ono što je u konačnici mogućnost: 

Suradnja sa školskom zadrugom (ukoliko postoji)  – u 
dogovoru sa dobavljačem – mogućnosti proizvodnje u 
vlastitom vrtu



 “Cilj je da se debljina prevenira, a ne 
da se liječi!”

Franka Ježina, Hrvatski zavod za javno zdravstvo



 Uloga: odgovorna za komunikaciju sa javnošću

 Potreno je svih 35 tjedana na vidljivom mjestu postaviti 
plakat Sheme školskog voća s oznakom EU 
(mogućnost provjeravanja i kontrole provedbe 
projekta)

 www.savjetodavna.hr

 Na web stranici Agencije za plaćanje moguće je 
pronaći popis dobavljača te ih kontaktirati 
(distribucija i u PŠ sa strane dobavljača ili ovisno po 
dogovoru)

http://www.savjetodavna.hr/


 Ili Agencija za plaćanje

 Dodjeljuje potporu te obavlja administrativne kontrole

 potpisan ugovor dobavljači moraju dostaviti Agenciji

 Plaćanje: novci ne sjedaju na račun škole, škola samo 
ovjerava račune

 Dobavljač može potpisati ugovor sa više škola, dok jedna 
škola može potpisati ugovor samo sa jednim dobavljačem

 dobavljač se može promijeniti, odnosno škola prijavljuje 
Agenciji raskid ugovora i sklapa novi ugovor, no zadržava se 
pravo na financijski okvir koji je napravljen za prvog 
dobavljača, uz korekciju financijskog iznosa za dostavljeno 
voće i povrće 



 Potrebno je sa strane dobavljača – tražiti dokumente 
za ispravnost te obje strane trebaju poštivati sve 
obveze u ugovoru

 Ispravnost projekta – zdravstvena ispravnost

 Cilj je izabrati dobavljača koji nam u što kraćem 
vremenu može dostaviti svježe voće i povrće od 
vremena kada je ubrano – zato npr. mi u školi nemamo 
u ponudi mandarine ili lubenice!

 Također – iz projekta je izbačeno ono što mi ne 
proizvodimo u Hrvatskoj

 no u konačnici smo dobivali samo jabuke i kruške 

 Škole i dobavljači dužni su napraviti i godišnje izvješće 
o provedbi pratećih mjera



Projekt Sheme školskog 
voća u Osnovnoj školi 
Dore Pejačević



 12.lipnja 2013. godine u HGK u Osijeku održana je 
prezentacija Projekta sheme školskog voća te je sadržaj 
prezentiran učiteljima na UV 28.lipnja 2013. godine

 u srpnju 2013. potpisan je ugovor s Trgoplodom – jer je u 
njihovoj ponudi bilo najraznovrsnijavoće i povrće 
(nudili su kruške, jabuke, mrkvu, rajčice...)

 u projekt uključeno ukupno 294 učenika razredne nastave

 25. rujna 2013. godine primili obavijest o dostavi reklamnog 
materijala te ponuđenih tema za predavanje

 Sva djeca su upoznata sa projektom na Vijeću učenika i 
roditelji na roditeljskim sastancima





 Predavanje za razrednu nastavu i radionicu održala je 
predstavnica Poljoprivrednog Instituta, Snježana 
Romanović s temom:  Voće, povrće, zdravo.





 Hrvatski zavod za javno zdravstvo u veljači 2014. 
godine dostavio je učenicima našeg 4.A i 4.B razreda 
Upitnik o učestalosti potrošnje voća i povrća za 
učenike kojim su učenici ispitani koliko su i na koji 
način zadovoljni sa provedbom projekta Sheme 
školskog voća u našoj školi....




