
 
 

 
 

® – ŠKOLNÍ AUTOMAT NA ZDRAVOU SVAČINKU  

- školní projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“, 

- výrobky splňující požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů v souladu s vyhláškou 

č.282/2016 Sb. ve znění pozdějších úprav. 

 www.happysnack.cz    facebook.com/happysnack.cz     instagram.com/happysnack.cz  

  

- jeden z nejbohatších sortimentů: polotučná a plnotučná mléka čerstvá i trvanlivá, mléko 

s nízkým obsahem laktózy, BIO jogurty, čerstvé a tvrdé sýry, 

- různá balení: kelímek, kapsička, tetrapack s brčkem nebo se šroubovým uzávěrem, 

- různé objemy u mléka: 200 ml, 250 ml, 330 ml. 

 

 

  

- 90% dodávek do škol dodáno do velké přestávky, 

- baleno v bedýnkách po třídách dle počtu žáků nebo dle individuálních požadavků školy 

- dodávky minimálně 2x do měsíce nebo dle domluvy, informativní e-mail před závozem, 

- ochucená mléka Kravík ze školního automatu za zvýhodněnou cenu, 

- doprovodná vzdělávací opatření – sýrové bedýnky (mix čerstvých a tvrdých sýrů) do tříd.  

http://www.happysnack.cz/


 
 

 
 

- čerstvé ovoce a zelenina – jablka, hrušky, blumy, pomeranče, mandarinky, hroznové víno, kiwi, 

ředkvičky, rajčátka, broskve, nektarinky a spousta dalšího, 

- balení více druhů kusového ovoce a zeleniny v ekologickém papírovém sáčku nebo ve vratném 

obalu, 

- krájené ovocné nebo zeleninové salátky v ochranné atmosféře (mrkev, hrozno, paprika, ředkev, 

apod.) –  porce určená ke konzumaci pro jednoho žáka,  

- ovocné protlaky (pyré) v kapsičkách či šťávy v BIO kvalitě, ovocné šťávy v tetrapacku. 

 

 

- 90% dodávek do škol dodáno do velké přestávky, 

- baleno v bedýnkách po třídách dle počtu žáků nebo dle individuálních požadavků školy, 

- dodávky minimálně 2x do měsíce nebo dle domluvy, informativní e-mail před závozem, 

- doprovodná vzdělávací opatření – projekty s aktivním pěstováním rajčátek, jahůdek apod., 

ovocné bedýnky do tříd pro ochutnávky, vybavení pozemků, účast na projektových dnech, apod.  

Myslíme na ekologii!  Vybrané produkty dodáváme v papírovém sáčku nebo ve vratných látkových 

pytlíkách. Vratné obaly – bedýnky či přepravky.  

  



 
 

 
 

- pouze sortiment, který respektuje tzv. pamlskovou vyhlášku, 

- sortiment BEZ LEPKU,  

- nápoje, lisované šťávy a ovocné protlaky, slané a sladké svačinky, mléčné výrobky, 

- ochucená mléka za výhodnou cenu pro školy v projektu Mléko do škol, 

- nákup prostřednictvím předplacené karty Happysnack ®. 

- online propojení automatů – hlídá data spotřeby u zboží, doplňování zboží dle potřeby, 

- bezhotovostní způsob dobíjení předplacených karet, 

- přehled v online čase – přehled o výběrech, možnost nastavení limitů a omezení sortimentu, 

nastavení zasílání reportů o poklesech či dobití kreditu, 

- NOVINKA! Oficiální mobilní aplikace – lze stáhnout v AppStore nebo Google Play. 

 


