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Nadace O2 podporuje od roku 2002 projekty, které pomáhají 

zlepšovat a zjednodušovat životy lidí všech věkových kategorií

Podporujeme digitální vzdělávání

O2 Chytrá škola

Bezpečně v síti.cz

Poskytujeme technologie

Linka pro neslyšící a nevidomé

Linka bezpečí 116 111

Linka seniorů 800 200 007

Zapojujeme zaměstnance O2

Zaměstnanecké sbírky

Sázej stromy.cz

Darování krve

Grantový program pro NNO



Program O2 Chytrá škola 



Portál obsahuje komplexně zpracovaná témata

z oblasti digitální gramotnosti. Texty průběžně 

aktualizují a doplňují naši odborní partneři. 

V minulém roce jsme nově přidali Autorská 

práva, Výuka moderních dějin s využitím 

digitálních technologií a Psaní všemi deseti.

Pro školní rok 2021/2022 jsme připravili novou 

tvář úvodní stránky portálu, která je víc 

přístupná všem, kdo to potřebují.

Obsah portálu jsme provázali s novým 

informačním webem Bezpečně v síti.cz.

Vzdělávací portál 

www.o2chytraskola.cz Knihovna témat

Online bezpečnost

Počítačová gramotnost

Mediální gramotnost

Technologie ve vzdělávání 



Součástí témat jsou metodiky, kvízy a videa
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Grantový program
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Vybrali jsme 211 projektů.

Podpořili jsme 161 škol.

Rozdělili jsme již 15 285 759 Kč.

Proškolených bylo 46 253 žáků, učitelů a 

rodičů.

Grantový program jsme spustili v roce 2018

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy z celé 

České republiky. Každá škola může získat až 100 000 Kč na vzdělávací aktivity 

v oblasti digitální gramotnosti.
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Přijali jsme 252 žádostí.

Podpořili jsme 67 škol/projektů.

Rozdělili jsme 4 692 804 Kč.

Průměrná výše grantu byla 70 042 Kč.

Grantová výzva 2021 – 2022 

Školy čerpají finanční prostředky na vzdělávání v oblasti 

bezpečí na internetu a zavádění moderních technologií 

do výuky.
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Bezpečí na internetu

Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, 

digitální stopa apod.

Mediální gramotnost

Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, interpretace a vyhodnocení informací 

a práce s nimi apod.

Počítačová gramotnost

Jak chránit svá data, online hry, jak být v bezpečí na sociálních sítích, jak psát všemi deseti 

apod.

Technologie ve výuce

Implementace distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické 

programovatelné pomůcky apod.

Podporujeme projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj 

vědomostí v oblasti digitální gramotnosti



Digiděti (Jan Kršňák)

Fakescape, z.s.

Divadelta, z.s.

Jules a Jim, z.ú.

Replug me, z.ú

UPOL – projekt E-Bezpečí

Nejčastěji využívaní 

externí vzdělávací partneři „Rodiče, kteří se účastnili webináře od společnosti 

Replug, mi děkovali za tuto příležitost. A dokonce 

zaznívala slova typu "to je síla", "to jsme nevěděli", 

"hned jdu nastavit mobil dceři/synovi", "ten 

rodičovský zámek použiju" a jiné...“

ZŠ Wonderland Academy, Marek Lansdorf



Příklady výstupů z grantových projektů
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Žáci vytvořili vlastní online únikovou hru k nahlédnutí TADY.

Interní pedagogové vedli vyučovací hodiny a workshopy zaměřené

na témata bezpečnost na internetu a mediální gramotnost.

Za pomoci externí organizace připravili besedy (Digiděti) a únikové 

hry (Fakescape, z.s.).

V rámci projektu uspořádali soutěž o nejlepší práce žáků

video „rap“ na téma bezpečný internet TADY

Komunikace projektu:

• Webové stránky školy

• Školní časopis

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

První jazyková ZŠ Horáčkova, Praha 4

Projekt bezpečnosti na internetu a mediální gramotnosti - grant 71 000Kč
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Společně s lektorem z organizace Slowtechinstitut žáci v rámci 

projektu vytvořili geolokační hru.

Výuka, příprava a plánování hry

Práce na úkolech v rámci třídních skupin

Tvorba hry v aplikaci ActionBound

Příprava hry ve třídě, malování obrázků do hry, vymýšlení textů

Testování hry s žáky

Online konzultace nad přípravou hry.

Workshop pro učitele o geolokačních a únikových hrách.

16 článků na webu www.dejtemipevnybod.cz a 

www.digitalnizdravideti.cz (Petra Boháčková a lektor 

Slowtechinstitut).

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 – Čakovice

Projekt na vývoj geolokační hry – grant 58 400 Kč
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ZŠ TGM v Praze 12 – video žákyň „On mi 

napsal!“ edukační video na téma sexuálních 

predátorů. Ke zhlédnutí TADY.

ZŠ Ilji Hurníka Opava – video reportáž

ze dne s Fakescape. Ke zhlédnutí TADY.

ZŠ Labyrinth – Tvorba webu - 5 tipů

na rozvoj digitálních kompetencí

v mezipředmětové výuce. Odkaz na web 

TADY.
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Hlavní téma je duševní zdraví. Tomu se věnujeme 
prostřednictvím online radikalizace (projekt 
Commander), online porno (jak s tématem pracovat, 
prevence nežádoucích jevů) a body shaming
(kyberšikana v souvislosti s ideálem krásy).

Provádíme výzkum spolu s odborným partnerem
E-Bezpečí. Téma je Ideál krásy v online světě dětí 
2022.

Rozšiřujeme výuku na vzdělávacím portálu o hlavní 
témata. Součástí jsou kvízy, videa, online pexesa či 
křížovky.

Připravujeme grantový program pro dětské domovy.

Plány pro rok 2022



Informační web pro veřejnost

Bezpečně v síti.cz
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V říjnu 2021 jsme spustili nový 

informační web, kde čtenáři najdou na 

jednom místě všechny aktuální 

informace o bezpečí dětí na internetu.

Články propojujeme s odborným 

obsahem na portálu O2 Chytrá škola.
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Odborný obsah dostáváme k zákazníkům O2 

prostřednictvím zákaznických cest.



Děkuji za pozornost.

Tým O2 Chytrá škola

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@o2chytraskola.cz


