
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

SPOLEČNĚ PRO DĚTI DO ŠKOL

Obecně prospěšná společnost Společně pro děti o.p.s., se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, 
IČO: 014 88 066 (dále jen jako „Společnost“) spouští program národního charakteru s názvem: 
SPOLEČNĚ PRO DĚTI DO ŠKOL (dále jen jako „program“).

O programu: 

Program SPOLEČNĚ PRO DĚTI DO ŠKOL je založen na myšlence, že pedagogičtí pracovníci, kteří jsou 
denně  v kontaktu  s dětmi,  mají  nejlepší  možnost  rozpoznat  ty  děti,  kterým  není  dlouhodobě 
poskytován  potřebný  rozvoj  z důvodů,  že  se  rodiny  těchto  dětí  nacházejí  v tíživých  sociálních  či 
finančních situacích. Cílem programu je tak vytvořit v  základních školách zapojených do programu síť 
koordinátorů, pocházejících z řad pedagogických pracovníků jednotlivých základních škol, kteří budou 
dětem v těchto rodinách nabízet pomoc Společnosti v rámci programu.

Vstupní kritéria:

Do programu se mohou přihlásit základní školy Olomouckého kraje, ostatní kraje České republiky se  
budou moci do programu zapojit v budoucnu. Informace budou průběžně uveřejněny na webových 
stránkách Společnosti: www.spolecneprodeti.cz

Přihlášení do programu:

Přihlášení do programu je možné učinit prostřednictvím vyplnění elektronické přihlášky uvedené na  
webové  adrese:  https://spolecneprodeti.wixsite.com/doskol. Po  vyplnění  a  odeslání  elektronické 
přihlášky bude škola informována o dalším postupu.

Základní škola:

Do programu Společnosti se může přihlásit pouze státní základní škola. Povinností základní školy je  
přitom pouze seznámení se s všeobecnými podmínkami programu a odeslání podepsané přihlášky a 
výběr  vhodného zaměstnance školy  na  pozici  koordinátora.  Vyplněním a  odesláním přihlášky  do 



programu  a  uzavřením  darovací  smlouvy  se  Společností  se  základní  škola  zavazuje  postupovat 
v souladu se smyslem a cílem programu Společnosti.

Hlavním ziskem z účasti v programu je pro základní školy zajištění aktivní pomoci jejich žákům, kteří 
se ocitli ve špatné sociální či finanční situaci.

Zapojení do programu:

Škola  je  úspěšně  zapojena  do  programu,  pokud  Společnosti  odeslala  přihlášku  elektronickou  či  
písemnou  formou  spolu  s veškerou  nezbytnou  dokumentací  k úspěšnému  zapojení  školy  do 
programu. Za měsíc přihlášení základní školy do programu se považuje kalendářní měsíc, ve kterém 
Společnost obdrží úplnou dokumentaci sloužící k zapojení školy do programu.

Koordinátor:

Koordinátorem se rozumí zaměstnanec školy přihlášené do programu, který byl vybrán k plnění role 
koordinátora.  Koordinátor  propojuje  základní  školu  a  Společnost.  Hlavní  úkolem  koordinátora  je 
oslovit  rodinu  dítěte,  kterému  není  dlouhodobě  poskytován  potřebný  rozvoj  v důsledku  špatné 
finanční či sociální situace, a nabídnout této rodině pomoc. Koordinátor spolupracuje se Společností  
na základě uzavřené dohody. Na základě této dohody bude Společnosti Koordinátorovi vyplacena 
odměna za jeho činnost související s programem, a to ve výši 700,- Kč měsíčně. Dohoda je uzavírána 
mezi  Společností  a  koordinátor  na  dobu 6  měsíců,  kdy  po tuto  dobu koordinátorovi  náleží  výše  
uvedená odměna. Uplynutí doby, na kterou byla Dohoda uzavřena nezpůsobuje ukončení účasti školy  
v programu.

Koordinátor také vůči společnosti podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné 
prohlášení.

Postup koordinátora:

Koordinátor při oslovení rodiny, které má v úmyslu nabídnout pomoc, postupuje šetrně vzhledem 
k citlivosti situace. Koordinátor osloví rodinu, vysvětlí jí principy a cíle programu a zjistí její zájem o 
možnost stát se obdarovanými v rámci programu.

V případě  zájmu  rodiny  o  možnost  stát  se  obdarovanými  v rámci  programu,  zajistí  koordinátor 
v souladu se zásadami a právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů informace nezbytné  
pro Společnost, aby mohla posoudit, zda rodina splňuje podmínky pro zařazení mezi obdarované.  
Získané informace následně koordinátor předá společnosti, a to na základě vyplněného Formuláře 
s názvem Příběh dítěte.

Koordinátor  bude  při  veškerém  svém  jednání  a  činnostech  v souvislosti  se  zapojením  školy  do 
programu postupovat na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí. Bude dbát ochrany osobních  
údajů dítěte a jeho rodiny i citlivosti situace.

Formulář - Příběh dítěte:

Tento formulář předkládá koordinátor rodině, které nabídl pomoc v rámci programu. Rodina jej spolu 
s koordinátorem  vyplní  s uvedením  úplných  a  pravdivých  údajů.  Z Formuláře  by  měly  vyplynout 
informace  o  skutečnostech,  v důsledku  kterých  není  dětem  poskytován  potřebný  rozvoj.  Dále 



Formulář  obsahuje  vymezení  účelu,  na  který  by  měl  být  dar  Obdarovaným  využit.  Formulář  je 
dostupný na https://spolecneprodeti.wixsite.com/doskol 

Obdarovaný: 

Posoudí-li Společnost informace o rodině a dítěti uvedené ve Formuláři - Příběh dítěte tak, že dítěti  
není poskytován potřebný rozvoj, a dále, že příběh dítěte odpovídá cílům a účelu programu, uzavře 
Společnost za účasti koordinátora s rodinou darovací smlouvu, na základě které bude dítěti poskytnut 
dar, který zajistí, aby se dítěti dostalo potřebného rozvoje.

Dary budou obdarovaným poskytovány s účelovým určením, zejména za účelem návštěv zájmových 
kroužků,  k zakoupení  nezbytných  zdravotních  či  sportovních pomůcek,  zaplacení  obědů ve  škole, 
zaplacení  školních  aktivit  pořádaných  školou  (lyžařský  výcvik  apod.).  Dary  nebudou  poskytovány 
v podobě finanční částky přímo rodinám obdarovaných.

Ukončení účasti v programu:

Účast školy v programu  je na dobu neurčitou. V případě zájmu školy ukončit účast v programu, lze 
možno toto učiniti zasláním písemného oznámení na adresu: Společně pro děti o.p.s., Třída Svobody  
1194/12 (recepce CREDITAS), 779 00 Olomouc, , a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, k jehož 
konci má škola v úmyslu účast v programu ukončit. 

Dalším způsobem ukončení účasti školy v programu je možnost písemné výpovědi, možnost ukončit 
účast školy v programu má jak škola, tak Společnost. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet 
od prvního dne kalendářního měsíce  následujícího po měsíci,  ve  kterém byla  výpověď doručena  
druhé  straně.  Výpověď  není  třeba  odůvodňovat.  Stejným  způsobem  pak  lze  vypovědět  Dohodu 
uzavřenou mezi Společností a koordinátorem.
Závěrem: 

Projektem Společně pro děti do škol vzniká základna organizací, která dál šíří poslání „POMÁHÁME 
DĚTEM V ROZVOJI“.  Spolu s Vámi utvoříme síť národního charakteru pro podporu dětí a rodin 
v nouzi. Projekt je dlouhodobě udržitelný a do budoucna tak můžeme společně podpořit až stovky 
dětí ročně.  

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2018. Společnost si vyhrazuje jejich případnou změnu. 

Za Společně pro děti, 
Mgr. Hana Dvořáková, 

manažerka projektu 




