INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2018-19

HAPPYSNACK

Školní projekty (mléko i ovoce):
Pro žáky základních škol zůstává vše stejné jako v loňském roce.
Střední školy a víceletá gymnázia jsou z mléčného projektu vyřazeny.
Neochucená mléka a mléčné výrobky a ovoce jsou nadále pro všechny žáky základních škol zdarma.
Ochucená mléka ve školním projektu Mléko do škol:
Ve školních automatech naleznete ochucená mléka od počátku školního roku.
Ochucená mléka jsou s doplatkem žáka a jsou bezpečně uskladněna v automatu: nemusíte vybírat
peníze od žáků, nemáte hmotnou zodpovědnost za výrobky.
Nárok žáka základní školy na dotovaný ochucený mléčný výrobek je 1 ks denně. Další výrobek je pak
prodáván za plnou cenu.
S dodávkami bezplatných dotovaných produktů začneme od prvních dnů v září. Předpokládané
závozy budou minimálně 2x do měsíce u každého projektu.
Kalendáře rozvozů a přesných termínů dostanete nejpozději počátkem října do svých emailových
schránek.
Školy, které nejsou s naší společností zapojeny do školního projektu Mléko do škol, budou mít
ochucená mléka ze školního automatu v nabídce za plnou, nedotovanou cenu. Dle nařízení vlády
může mít škola jen jednoho dodavatele na jeden školní projekt.
Doprovodná opatření (ochutnávky, exkurze, boxíky, vzdělávací materiály, apod.) v obou projektech
budeme realizovat nejdříve od listopadu 2018.
S nabídkou Vás rádi seznámí obchodní zástupci nebo ji zašleme emailem na vyžádání.

Prosíme Vás o zaslání vyplněných formulářů Roční hlášení (dále RH) s počtem dětí v projektech –
nejpozději do 5. 9. 2018, abychom mohli zajistit plynulé dodávky dotovaných projektů.
Roční hlášení Ovoce e zelenina do škol zde
Roční hlášení Mléko do škol zde
Pokyny k vyplnění Ročních hlášení zde
Hlášení se zasílá poštou na adresu: COME vending s.r.o., Žižkova 2904/8,747 07 Opava
nebo emailem na info@happysnack.cz s elektronickým podpisem statutárního orgánu, který
obsahuje jeho jméno, funkci a název školy.
Někteří jste již zaslali RH v červnu. Děkujeme. Pokud nedošlo ke změně počtu žáků, není třeba nové
zasílat. Pokud byl počet žáků na již zaslaném RH vyplněn tužkou, stačí nám do emailu napsat
aktualizovaný počet. Roční hlášení opravíme u nás a již nemusíte další hlášení posílat.
POZNÁMKA k vyplňování formuláře RH:
Oddíl 3. v RH – Většina škol uvádí NE. Pouze školy, které mají jako zřizovatele soukromý sektor,
uvádějí ANO. Ty pak zasílají prohlášení o podílu financování a tyto školy kontaktujeme zvlášť.
Odloučená pracoviště: Není třeba vyplňovat jedno hlášení za jedno pracoviště. Škola může mít jako
doposud jedno RH za celou školu. Počty porcí k rozvozu na jednotlivé budovy, prosím, uveďte do
emailu info@happysnack.cz nebo přiložte na papíře k Ročnímu hlášení.
... pokračuje na druhé straně ...

… pokračování z první strany …
Kartičky Happysnack – již žádná práce pro pověřené osoby s kartičkami!
V letošním školním roce dochází ke dvěma změnám:
1. Karty mají omezenou platnost na jeden školní rok – vždy od 1. 9. do 30. 11. následujícího
školního roku. Letošní edice je platná od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019.
Původní karty z loňského roku budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018.
2. Karty jsou anonymní. Portál bude mít od 3. 9. 2018 omezenou funkčnost, nebudete zde již
zapisovat jména dětí, přiřazovat karty, apod. Bude určen pouze sdělování zpráv, pro případné
kontroly SZIF, můžete zde hlásit poruchy apod.
POZOR! Pokud upřednostňujete původní rozšířený systém (práce s portálem, zapisování
jmenných seznamů žáků, rozdávání karet dle jména), prosím, dejte nám toto na vědomí do
konce srpna, můžeme Vám tuto funkci zapnout.
Anonymní karty dostanete již přiřazené na Vaši školu, stačí je jen rozdat libovolně mezi žáky.
Pokud přijde na školu nový žák nebo ztratí kartu, dostane novou. Případné blokace, žádosti
o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče. Prosíme, abyste s kartami
rozdali letáčky s informacemi pro rodiče.

Plnění automatů zbožím proběhne v posledním srpnovém týdnu a současně Vám předáme i nové
karty pro letošní rok, již přiřazené na Vaši školu.

Aktuální ceník všech výrobků v automatu zde. Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit.
Leták pro rodiče zde.

Všechny informace budeme postupně aktualizovat na našem webu: www.happysnack.cz a budeme
Vám občasně zasílat shrnutí emailem.
Pokud chcete uvést jinou emailovou adresu pro příjem zpráv, prosím, sdělte nám to emailem.

Budeme rádi, když na webové stránky Vaší školy umístíte odkaz na náš web www.happysnack.cz,
aby rodiče mohli pohodlně najít všechny informace k projektům. Děkujeme.

V případě dotazů, nám prosím, napište email na info@happysnack.cz nebo na obchod@come.cz, rádi
vše objasníme. Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci. Děkujeme.

S pozdravem
Kolektiv Happysnack
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