
 

 
 

 

 

Statutární město Olomouc 

 

Výzva č. 2/2018 

Účelové dary z Fondu pomoci olomouckým dětem 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název nástroje  Fond pomoci olomouckým dětem 

Správce nástroje Odbor školství 

Předpokládaná 

alokovaná částka  
104 000 Kč 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

Cíl/účel 

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám 

žáků základních škol z nízkopříjmových rodin přímou podporou těchto 

žáků. 

Předmět podpory 

Úhrada volnočasových kroužků, školních společensko – kulturních 

akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, 

prázdninových aktivit žákům olomouckých základních škol. 

Forma podpory účelově vázaný dar 

Okruh žadatelů o 

podporu 

Zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu dětí – žáků 

plnících povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města 

Olomouce nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na 

území města Olomouce. 

Hodnotící orgány 

1. odbor školství SMOl – hodnocení formální a věcné správnosti a 

posouzení žádosti, zpracování podkladů pro jednání komise 

2. komise Fondu – hodnocení závazných a specifických kritérií 

žádosti a příprava návrhu na podporu vybraných žadatelů pro 

Radu města Olomouce, 

3. Rada města Olomouce  - hodnocení s ohledem na přínos pro žáka, 

rozhodnutí o poskytnutí daru. 

Schvalující orgán Rada města Olomouce 

Kontaktní osoba 
Jaroslava Večeřová, tel. 588 488 575, 

e – mail: jaroslava.vecerova@olomouc.eu  

 

mailto:jaroslava.vecerova@olomouc.eu


1) Maximální výše daru v jednotlivém případě 
 

  Maximální výše daru může činit 5 000 Kč/dítě 
 

2) Kritéria hodnocení žádosti o dar 
 

Každá žádost bude hodnocena po stránce formální, věcné a obsahové a bude 
hodnocena dle níže uvedených kritérií: 

a) splnění podmínek dle čl. 4 Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem – 
Podmínky pro žadatele, 

b) pozitivní reference o rodině a žákovi ze školy nebo odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Olomouce, 

c) přítomnost dalších faktorů komplikujících sociální situaci žáka a rodiny 
(zejména zdravotní postižení, bydlení v podmínkách nevhodných pro 
řádnou školní přípravu apod.), 

d) upřednostnění dříve podané žádosti. 
 

3) Dar nebude poskytnut 
 

a) žadateli, v jehož domácnosti přesáhnou celkové měsíční příjmy 2,7 
násobku životního minima na člena domácnosti, 

b) žadateli, jehož dítě má v posledním pololetí neomluvenou absenci ve 
vyučování, 

c) žadateli, který k žádosti nedoloží všechny povinné přílohy. 
 

4) Žadatelé 
 

Žadatelé o účelově vázaný dar z Fondu pomoci olomouckým dětem mohou být 
pouze zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu dětí – žáků plnících 
povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města Olomouce nebo žáků 
plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce. 

 

5) Lhůta pro podání žádosti 
 

Žádosti se podávají v termínu od 28. 5. 2018 do 22. 6. 2018 (včetně). 
Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na 
podatelně Magistrátu města Olomouce, nebo je-li tentýž den předána k přepravě 
držiteli poštovní licence.  
Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání. 

 

6) Místo a forma podání žádosti 
 

Žádost musí být podána a doručena se všemi povinnými přílohami a v uvedené lhůtě pro 
podávání žádosti. 
Místy pro doručení žádosti jsou: 

Magistrát města Olomouce, podatelna, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, Olomouc, 

Jaroslava Večeřová, 3. nadzemní podlaží, dv. č. 376 
 

 

 

 

V Olomouci dne 18. 5. 2018 


