
 

 

Podrobná pravidla grantového programu 

O2 Chytrá škola pro dětské domovy  
 

1. Základní informace 

 Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000 (dále jen Nadace), vyhlašuje 
grantové řízení v souladu s posláním a účelem Nadace, jímž je podpora projektů, které přispívají ke 
zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, 
ve kterých žijeme. 
 

 Nadace má právo vyhlásit grantová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli 
Nadace.  

 

2. Harmonogram 

 Termín vyhlášení grantového řízení: 1. 6. 2022  
 Uzavírka přihlášek: žádosti přijímáme v průběhu celého roku až do vyčerpání částky 431 431Kč  
 Formální kontrola: probíhá průběžně a provádí ji pověřený pracovník nadace  

 Žádost musí obsahovat vzdělávací aktivity v oblastech digitální gramotnosti 
 Dětský domov si na vzdělávací aktivity musí přizvat externí školící organizaci 
 Na hardwarové zařízení lze čerpat pouze 20% z požadované částky 
 Určení cílové skupiny 
 Plány s využíváním vzdělávacích materiálů na portálu O2 Chytrá škola 
 Do žádosti lze zakomponovat a propojit více témat i aktivit, včetně cílových skupin 

 Informace ne/podpořeným dětským domovům: do 14 dnů od proběhlé formální kontroly  
 Podpis darovací smlouvy (úředně ověřený): do 30 dnů od obdržení informace o přidělení grantu  
 Realizace aktivit: jednorázová  
 Závěrečné zhodnocení a vyúčtování: do 30 dnů od ukončení aktivit 

  

3. Účast v grantovém řízení 

 Program je určen pro / žádat mohou:   
 Dětské domovy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, 

soukromé osoby, nestátní subjekty apod. 
 V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální 

gramotnosti:  
 Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu  

o Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, 
digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod.  

 Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti  
o Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace 
a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura, autorská 
práva apod.  

https://o2chytraskola.cz/


 
 Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti  

o Jak chránit svá data, online hry, jak se chránit na sociálních sítích, jak se naučit psát 
všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích apod. 

 Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií   
o Implementaci distančního (online) vzdělávání, robotické programovatelné pomůcky, 
virtuální a rozšířená realita, 3D tisk a jejich využití v praxi, Microsoft Teams, Google 
aplikace, Minecraft: Education Edition apod. 
 

 Cílová skupina těchto aktivit:   
 děti a mládež v dětských domovech 
 pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, psychologové, asistenti pedagoga, speciální 

pedagogové) 
 nepedagogičtí pracovníci (sociální pracovníci)   

 

4. Podmínky čerpání grantu 

 Obecné podmínky čerpání grantu  
 Grant lze čerpat na aktivity ve výše uvedených oblastech digitální gramotnosti.  
 Dětský domov si na vzdělávací aktivity musí přizvat externí vzdělávací organizaci se 

zkušenostmi v dané oblasti a cílové skupině (seznam doporučených organizací, které se tématu 

věnují, lze nalézt na našem portále). Tento partner zajistí vzdělávací aktivity včetně lektorské 

činnosti.  
o Každý dětský domov si při zpracovávání žádosti samostatně domluví spolupráci se 
vzdělávací organizací a tato položka již musí být zahrnuta v plánovaném rozpočtu a 
harmonogramu.  
o Dětský domov má možnost si do projektu přizvat i více externích organizací  

 Doporučením při čerpání grantu je využití vzdělávacích materiálů (např. kvízy, videa v tématu 

online bezpečí) uveřejněných na našem portále.  
 Žadatel v žádosti doloží, jakým způsobem bude s materiály pracováno / jakým způsobem 
budou využity po absolvování školení.  
 V projektu lze zakomponovat a propojit více témat i aktivit, včetně cílových skupin.   

 
 Finanční podmínky grantového programu  

 Nadace O2 rozděluje mezi dětské domovy 431 431 Kč  
 Žadatel o grant může žádat minimálně o 15 000Kč a maximálně o 30 000Kč 
 Finance budou vyplaceny jedním z následujících způsobů:   

o 100 % financí odešle Nadace O2 na základě platných daňových dokladů přímo 
konkrétním dodavatelům  
o Část financí půjde přímo dodavatelům a část přímo dětskému domovu  
o 100 % financí poputuje do dětského domova (tato varianta bude uplatňovaná pouze 
ve výjimečných případech a bude podléhat schválení správní rady nadace)  

  
 Typy uplatnitelných nákladů  

 Příspěvek lze čerpat na:   
o Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy…), cestovné, kancelářské potřeby 
k workshopům, tvorbu výukových materiálů, týmová supervize (1x ročně, téma podléhá 

schválení nadace, zajišťuje neziskové organizace Výluka z.s.)  
o Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat maximálně 20 

% požadovaného rozpočtu). Žadatel může využít aktuální nabídky na e-shopu o2.cz. 
 

 

 

https://o2chytraskola.cz/grantovy-program
https://o2chytraskola.cz/grantovy-program
https://www.o2.cz/telefony-a-zarizeni/?cid=p-sea-a-cpc-p-o2cz-ohw-hw_promo-22m01-g-HW_4_GEN_mobil__445521821243&utm_term=o2%20eshop&gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuXrGly4ny1Qa3dg-c2hBiIcJk63d0BhKDxU5CnwH1U-WxSfdvGxxS0aAsNXEALw_wcB


5. Přihláška do grantového řízení 

 Podání přihlášky do grantového řízení  
 Pro zařazení do grantového řízení je nutné vyplnit online formulář   
 Formulář přihlášky je na webu https://o2chytraskola.cz/ včetně podmínek grantového 

programu. Zde je také možnost si stáhnout formulář přihlášky pro přípravu.  
  

6. Hodnocení a výběr projektů 
 

 Výběr projektů k podpoře  
 Přihlášky projdou formální a obsahovou kontrolou pověřeným pracovníkem Nadace O2. Na 

základě této kontroly může následně manažerka nadace žádosti schválit. Ty žádosti, které 
nesplní formální a obsahovanou část, budou zamítnuty.  

o Formální stránka:   
Je nutné, aby žádost splňovala formální podmínky a veškerá pravidla žádosti:   

 Na realizaci projektu se musí podílet minimálně jeden externí vzdělávací 
partner  
 Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení lze čerpat 
maximálně 20 % z požadovaného rozpočtu  
 Je nutné, aby byla žádost zformulována jasně, srozumitelně a s konkrétními 
realizovatelnými aktivitami.  
 Musí jít o jednorázovou nebo krátkodobou aktivitu   
 Aktivita se musí zaměřovat na oblast podpory digitální gramotnosti  

o Žádost:  
 Je jasně definován cíl projektu, a jaká je jeho realizovatelnost?  
 Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu?   
 Jsou aktivity/metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní 
vzhledem k dosaženému cíli a cílové skupině?  

o Vzdělávací partner (fyzická nebo právnická osoba):   
 S kým bude projekt realizován? Jedná se o zkušenou odbornou organizaci, 
která má dostatek lektorských schopností?   

o Metodika:   

 Jak konkrétně bude pracováno s podpůrnými materiály z portálu O2 Chytrá 
škola po absolvování školení?   

o Rozpočet:   
 Jsou finance efektivně vynaložené?   
 Odpovídají položky cílům projektu?   

 Úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni do 14 dnů od odeslání přihlášky  
 Žadatelé, kteří nebudou podpořeni, obdrží písemnou zprávu spolu se zpětnou vazbou také do 
14 dnů.  
 

 Uzavření darovací smlouvy  
 Do 30 dnů od data dodání všech potřebných dokumentů a podkladů bude vystavena darovací 
smlouva. Ta bude kromě jiného obsahovat specifikaci:  

o Informace o žadateli / příjemci grantu, vč. osoby oprávněné za příjemce jednat  
o Výše nadačního příspěvku  
o Účel využití nadačního příspěvku  
o Termín, ve kterém je možné příspěvek čerpat   
o Další povinnosti příjemce (např. umožnění kontroly využití příspěvku, kontrola v místě 
realizace projektových aktivit, vyúčtování, publicita projektu, závěrečná zpráva atd.)  
o GDPR  

 Přílohou smlouvy dále budou:  
o Souhlas zřizovatele se smlouvu o nadačním příspěvku (pouze u příspěvkové 
organizace)  
o Žádost tak, jak byla podaná  

https://o2chytraskola.cz/
https://o2chytraskola.cz/
https://o2chytraskola.cz/
https://o2chytraskola.cz/


o Pravidla publicity  
 Darovací smlouva bude v případě tištěné podoby ze strany dětského domova úředně ověřena, 
nebo opatřena certifikovaným digitálním podpisem.   

  
  

7. Závěrečná zpráva a vyúčtování nadačního příspěvku  
 
Po ukončení realizace projektu a vyčerpání financí příjemce doloží:  

 Vyplněnou závěrečnou zprávu  
 Fotodokumentaci projektu (souhlas s pořizováním fotografii si zajistí dětský domov)  
 Vyúčtování využití financí (na základě zvolené varianty vyplácení financí) 

- V případě, že nadace hradí 100% nákladů, není potřeba dokládat vyúčtování 
- V případě, že nadace pošle část financí dětskému domovu, je potřeba doložit: 

 Náklady hrazené z příspěvku Nadace O2 budou účtovány na nákladové středisko tomu určené 
v účetnictví dětského domova  
 Pro doložení vyúčtování budou předloženy elektronické kopie daňových dokladů  
 Předkládané doklady musí splňovat následující:  

o Faktura za hotové – přiložen příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad / 
doklad na dobírku  
o Faktura převodem / Smlouva / Dohoda 
o Účtenka za hotové  

 Formulář k vyplnění závěrečné zprávy naleznete na webu https://o2chytraskola.cz/ 
  

8. Závěrečná ustanovení  
 

 Nadace má právo  
 Zrušit grantové řízení  
 Nepřidělit žádný nadační příspěvek  
 Nepodpořit vybranou žádost v plné výši v závislosti na účelu a kvalitě zpracování podaných 
přihlášek a posouzení uvedených jednotlivých položek ve vztahu k cílům projektu / žádosti.   
 Žádosti nemohou podívat dětské domovy se školou (DDŠ) ani další typy ústavní péče.  
 Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až 
uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí 
nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.  

  
  

Ke stažení  
 

 Logo Nadace O2   
 Logo O2 Chytrá škola  
 Závěrečná zpráva 

 

 


