
 

 

MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA FONDU PRO KUTNOHORSKO 

 
Zaměření 

V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice a s vydanými vládními 
opatřeními Nadační fond Eduzměna zřizuje krizový fond pro Kutnohorsko na 
pomoc dětem, jejich rodičům a školám, kteří se po zavedení distanční výuky 
dostali do obtížné situace.  

Výše příspěvku 

Žádosti o podporu do výše 50 000 Kč lze předkládat přímo. V případě požadované 
vyšší částky je záměr nutné předem konzultovat s koordinátorem výzvy (viz níže). 

Termín vyhlášení 

Žádosti o podporu lze předkládat od 9.4. do 30.6. 2020 nebo do vyčerpání 
alokovaných finančních prostředků.  

Oprávnění žadatelé  

Příjemci podpory mohou být pouze právnické osoby se sídlem a působností v ORP 
Kutná hora a spadající do jedné z uvedených kategorií.  

● Mateřské školy 

● Základní školy 

● Střední školy  

● Základní umělecké školy 

● Dětské domovy 



 

 

● Neziskové organizace (které působí v oblasti vzdělávání či pracují s 
ohroženými dětmi a jejich rodinami)  

● MAS Kutnohorsko 
● Zřizovatelé škol v ORP Kutná Hora 

 

Podporované aktivity 

V roce 2020 budou vybrané prostředky využity prostřednictvím mimořádné výzvy 
k podpoře aktivit, které souvisí s řešením aktuální krizové situace způsobené 
koronavirovou pandemií v oblasti vzdělávání a školství, a dále s řešením jejích 
následků. Mohou se týkat všech cílových skupin, které se nyní ocitly v obtížné 
situaci, ať už se jedná o děti, rodiče, učitele či vedení škol. Specifický důraz by 
měl být kladen na děti, které jsou aktuální situací ve vzdělávání nejvíce ohroženy 
(děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, děti v náhradní rodinné péči, děti rodičů samoživitelů, děti, které 
nemají z různých důvodů přístup k internetu či technickému vybavení apod.), ale 
podpořeny mohou být i jakékoliv další aktivity, které pomohou řešit nastalou 
situaci. 

Zde uvádíme příklady možných aktivit, nejedná se ale o vyčerpávající přehled: 

● Zjištění potřebného vybavení pro všechny žáky  

○ Poskytnutí hardwaru (notebooků) či konektivity žákům bez 

vybavení, jejich distribuce a následná instalace 

● Zajištění pravidelné a efektivní komunikace učitelů a rodin 



 

 

○ Neomezený tarif pro pedagogy, kteří dosud komunikují s 

rodinami ze svých soukromých telefonů 

○ Tlumočníci pro žáky-cizince s problémy s porozuměním v českém 

jazyce 

● Terénní podpora 

○ Zajištění potřebné podpory dětem a žákům (se specifickým 

důrazem na ty z ohrožených skupin) a jejich rodinám (zajištění 

komunikace mezi rodinou a školou, doučování, technická 

podpora, poskytnutí pomůcek, konzultací) a jiné   

 

Podání žádosti  

Žadatel vyplní žádost na online webovém formuláři zde. Žádost musí být řádně 
vyplněna a splňovat všechny formální i obsahové náležitosti.  

O výsledku schvalovacího řízení bude žadatel vyrozuměn nejpozději do 7 
pracovních dnů od předložení žádosti. Žádosti budou schvalovány 3člennou 
komisí postupně, jak budou předkládány. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku  

V případě schválení žádosti bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního 
příspěvku.  

 



 

 

Čerpání příspěvku 

Příspěvek je určen k pokrytí nákladů vzniklých po předložení žádosti. Příjemce 
příspěvku je povinen příspěvek čerpat v souladu s účelem uvedeným v žádosti.  

Poskytnutý příspěvek lze čerpat do 31.12.2020. Termín ukončení čerpání bude 
možné v opodstatněných případech prodloužit pouze po předchozím schválení. 

Úpravy a změny čerpání příspěvku  

V případě, že ode dne podání žádosti dojde ke změnám v organizaci nebo v 
projektu, je příjemce příspěvku povinen bezprostředně informovat koordinátora 
výzvy e-mailem.  

Vyúčtování nadačního příspěvku  

Příjemce do 1 měsíce po vyčerpání poskytnutého příspěvku předloží stručnou 
zprávu (v rozsahu max. 1 normostrany) o využití poskytnutých prostředků, včetně 
informace, co a jakým způsobem poskytnuté prostředky pomohly řešit.  

Příjemce je povinen na základě žádosti koordinátora výzvy kdykoli průkazně 
doložit použití příspěvku nebo jeho části. 

  



 

 

Koordinátor výzvy 

Uvedená osoba odpovídá za administraci žádostí výzvy, vyřizuje dotazy spojené 
s předkládáním žádostí a čerpáním poskytnutého příspěvku.  
 
Tomáš Lebeda 
tel.: +420 725 555 385 
tomas.lebeda@eduzmenaregion.cz  

 
 
Každá žádost je posuzována individuálně – na poskytnutí příspěvku 
nevzniká právní nárok. 

 

 


