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Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat 
v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na našem veřejném portálu 
www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení 
s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit  
s dětmi. Portál nabízí řadu metodických postupů, informačních letáků, kvízů i videí, 
které jsou výborným podkladem pro přípravu pedagoga na výuku i v rámci samotných 
vyučovacích hodin se žáky. 

Program si oblíbí všichni, kdo se chtějí orientovat v dnešní digitální době a hlavně být 
připraveni na budoucnost. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM 
GRANTOVÉHO PROGRAMU 
 

19. 3. 2020 - Vyhlášení grantové výzvy 

23. 4. 2020 - Uzavření příjmu přihlášek 

21. 5. 2020 - Zasedání grantové komise 

29 .5. 2020 - Zveřejnění výsledků, kontaktování škol 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
KDO MŮŽE O GRANT ŽÁDAT? 

O grant mohou žádat základní školy a dětské domovy. Školy i domovy mohou mít 
libovolného zřizovatele (státní, soukromé, církevní apod).   

 

PRO KOHO JSOU AKTIVITY Z GRANTU URČENÉ? 

Aktivity jsou určené pro děti ve věku 6 až 15 let a dále učitele ZŠ, vychovatelé, rodiče 
a širokou veřejnost (především rodiče a prarodiče). 

 

KDY SE AKTIVITY ČERPANÉ Z GRANTU MUSÍ USKUTEČNIT? 

Aktivity se uskuteční v rámci školního roku 2020/2021, to znamená v období od 1. 
září 2020 do 30. června 2021. Výdajové doklady na zboží a služby, pořízené nebo 
zakoupené mimo toto období, nebudeme moci uznat. 

 

JAKÉ JE OBECNÉ ZAMĚŘENÍ NAVRHOVANÝCH AKTIVIT? 

Podpoříme projekty, které budou zaměřené na osvětu, vzdělávání a další šíření 
vědomostí v oblasti digitální gramotnosti. Ta zahrnuje počítačovou gramotnost, online 
bezpečnost a mediální gramotnost. Podpoříme také školy při implementaci 
distančního (digitálního) vzdělávaní. 

 

NA JAKÝ TYP AKTIVIT MŮŽEME GRANT VYUŽÍT? 

Příspěvek můžete čerpat na:  
• Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy), cestovné, mzdové náklady 

zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, 
tvorbu výukových materiálů, software 

• Nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat 
maximálně 20 % požadovaného rozpočtu)  

 

JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ SUMA, O KTEROU MŮŽEME ŽÁDAT? 

Maximální výše grantu je 100 000 Kč. 

 

 



 
 
 
 
MOHOU SE DO GRANTOVÉHO PROGRAMU ZNOVU ZAPOJIT ŠKOLY, KTERÉ 
BYLY PODPOŘENY JIŽ V ROČNÍKU 2019/2020? 

Ano, mohou. 

 

JAK A KDO SE DO PROJEKTU O2 CHYTRÁ ŠKOLA MŮŽE PŘIHLÁSIT? 

Školu či dětský domov může přihlásit ředitel školy, případně učitel, metodik prevence 
či vychovatel vždy se souhlasem ředitele. 

Přihlášení do projektu probíhá elektronicky formou online přihlášky na 
www.o2chytraskola.cz. Na portálu si také můžete stáhnout přihlašovací formulář ve 
wordu a připravit si tak požadované přihlašovací údaje předem.  

Tato forma žádosti o grant (prostřednictvím vyplnění online přihlášky) se nevyžaduje 
podpis odpovědné osoby.  

 

KDY A JAK DOSTANE PODPOŘENÁ ORGANIZACE PENÍZE? 

Projekt každé školy či dětského domova nejdříve po formální stránce zhodnotíme. 
Pokud bude vše v pořádku, hodnotící komise se seznámí se všemi projekty a 
vybrané projekty schválí a určí výši grantového příspěvku. Poté úspěšné školy a 
dětské domovy s Nadací O2 podepíší smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku. 
Dále musí škola či dětský domov doložit Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního 
příspěvku. Součástí smlouvy je také podpis smlouvy o GDPR. Po podpisu smlouvy 
oběma stranami je vše připravené k výplatě první splátky grantu. Peníze budou 
odesílány ve dvou splátkách na účet uvedený ve smlouvě. První splátka ve výši 90 % 
schváleného grantového příspěvku bude zaslána po podpisu smlouvy, druhá ve výši 
10 % po zaslání a schválení závěrečné zprávy spolu s vyúčtováním. V případě 
udělení grantu do výše 30 000 Kč bude částka odeslána jednorázově po podpisu 
smlouvy. 

 

KDO ROZHODUJE O TOM, JAKÝ PROJEKT BUDE PODPOŘEN? 

Pokud projde projekt formálním hodnocením, o udělení grantu rozhodne hodnoticí 
komise. Komise je složená minimálně z 5 členů a tvoří jej interní zaměstnanci 
společnosti O2 Czech Republic a.s. a externí odborníci za danou problematiku.  

 

 



 
 
 
 
Komise bude hodnotit následující kritéria: 

Projekt:  
§ Je jasně definován cíl projektu, a jaká je jeho realizovatelnost? 
§ Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu? Není v dané lokalitě 

přesycenost nabídky obdobných aktivit? 
§ Jaká je znalost cílové skupiny?  
§ Jsou aktivity/metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní 

vzhledem k dosaženému cíli a cílové skupině? 
§ Do jaké míry je projekt inovativní? 
§ Je zajištěna publicita projektu? 
§ Byly škola nebo dětský domov doporučeny interním zaměstnancem 

O2?  
 
Vzdělávací partner (fyzická nebo právnická osoba):  

§ S kým bude projekt realizován? Jedná se o zkušenou organizaci nebo 
pedagoga, který má dostatek vědomostí a lektorských schopností?  

§ Jaký je přínos partnera do projektu? Jaký je výhled do budoucna a jeho 
zapojení na škole/v dětském domově? 

 
Metodika:  

§ Jak konkrétně bude pracováno s podpůrnými materiály z portálu O2 
Chytrá škola?  

§ Jakou formou bude probíhat výuka témat? (interaktivita, efektivita a 
originalita zvoleného přístupu, udržitelnost a přenositelnost znalostí) 

 
Rozpočet:  

§ Jsou finance efektivně vynaložené?  
§ Odpovídají položky cílům projektu?  
§ Jsou náklady reálné?  

 
Jak bude měřen dopad / úspěch 

§ Popisuje projekt jeho udržitelnost? Je tato udržitelnost reálná?  
§ Je dopad dlouhodobý a udržitelný? 
§ Dají se výstupy projektu aplikovat v praxi?   

 
Formální stránka:  

§ Je žádost formulována jasně, srozumitelně a konkrétně?  
§ Jsou splněny formální podmínky a pravidla přihlášky? 

 



 
 
 
 
JAKÉ JSOU HLAVNÍ POVINNOSTI PODPOŘENÝCH ŠKOL A DĚTSKÝCH 
DOMOVŮ? 

Podepsat smlouvu a plnit její podmínky, mezi které patří: 

• Pravidelně o projektu informovat Nadaci O2 formou krátkého online 
reportingu 1x za 2 měsíce 

• Uchovávat originální účetní doklady týkající se nákupu zboží a služeb v 
projektu. 

• Dodržovat pravidla komunikace o projektu v médiích a na projektových 
akcích. 

• Umožnit pracovníkům Nadace O2 kontrolní návštěvu na škole či 
v dětském domově a poskytnout součinnost v této věci. 

• Po ukončení realizace projektu napsat závěrečnou zprávu a doložit 
vyúčtování. 

Dále žádáme po podpisu smlouvy o doložení souhlasu zřizovatele a příp. je-li to 
vyžadováno, zveřejnit smlouvu s Nadací O2 v rejstříku smluv. 

 

S KÝM MÁTE V PLÁNU REALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V RÁMCI 
PROGRAMU O2 CHYTRÁ ŠKOLA? 

Projekt je možný realizovat jen s vybraným vzdělávacím partnerem, který zajistí 
vzdělávací aktivity včetně lektorské činnosti. 

 

KDO MŮŽE VZDĚLÁVACÍM PARTNEREM BÝT? 

Pedagogický pracovník školy či dětského domova minimálně se základní znalostí 
tématu nebo organizace se zkušeností ve vzdělávání dané cílové skupiny a základní 
znalostí tématu. Organizaci si můžete vybrat sami, my některé organizace, které se 
tématu věnují, uvádíme i na portále O2 Chytrá škola 

 Příklady: 

• můžete uzavřít spolupráci s některou z námi doporučených školicích 
organizací 

• můžete zkombinovat spolupráci se školicí organizací se zapojením jednoho či 
více z vašich kolegů a kolegyní v pedagogickém sboru 



 
 
 
 

• vzdělávacím partnerem může být pouze interní pedagogický/á pracovník/ce 
orientující se v tématu, který/á projekt uskuteční za pomocí materiálů z 
portálu 

 

JAK PRACOVAT S PORTÁLEM O2CHYTRASKOLA.CZ? 

Podmínkou čerpání grantu je využití materiálů (např. metodických námětů na výuku, 
videí apod.) uveřejněných na www.o2chytraskola.cz  

Žadatel (po konzultaci se vzdělávacím partnerem / partnery) musí v přihlášce doložit, 
jakým způsobem bude s materiály pracovat / jakým způsobem je bude využívat a 
jakou částí ve vzdělávací aktivitě přispěje samotný vzdělávací partner / partneři.  

• Využívejte portál interaktivně při práci s dětmi – žáci si mohou vyplnit kvíz, 
shlédnout společně edukativní videa 

• Využijte pracovní listy a metodiky na portálu, kde najdete důležité informace 
pro žáky, ověření znalostí apod. 

• Rozšiřujte si vlastní znalosti prostřednictvím článků o jednotlivých tématech, 
sdílejte tyto informace s ostatními učiteli/vychovateli 

 

KDE NAJDEME DALŠÍ INSPIRACI K PROJEKTU O2 CHYTRÁ ŠKOLA? 

Sledujte náš Facebook nebo nám napište na info@o2chytraskola.cz nebo 
volejte na tel. 739 320 302. 

 

 


