
 
 
 

POSTUP V PROJEKTU WOMEN FOR WOMEN – SOS DO ŠKOLKY 
PRO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

 
Vytipování potřebných dětí – primárně se snažíme pomoci rodinám, které se nachází v obtížné finanční situaci, 
ale snaží se ji řešit, takovéto rodiny vybírá přímo školka. 
 
Základní kritéria pro výběr: 
 

• rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby dětem hradili stravování, což 
zapříčiňuje, že do mateřské školy děti nedochází 

• u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy – děti se nemohou se se svými spolužáky účastnit placených 
třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo atd.; situace je dlouhodobější; 

• rodiče dětí se školou spolupracují, odhlašuje pravidelně stravu a zároveň pravidelně do školky dochází 
 
Subjekt MŠ se do projektu přihlásí/registruje v aplikaci SOS do školky, případně zadá do prohlížeče přímo 
adresu aplikace - https://app.sosdoskolky.cz 
 
Potřebné dokumenty pro projekt, které se budou vkládat do aplikace ve formě .pdf: 
 

1. MŠ s W4W uzavře Smlouvu o zpracování osobních údajů – GDPR, vložíte podepsaný sken do aplikace. 
2. Žádost o zařazení dítě do projektu vyplnění a podepsaný zákonným zástupcem 
3. zajistit souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost mateřské školy, jako 

příspěvkové organizace dle zákona); popř. kopii zřizovací listiny s generálním souhlasem nebo s částí, 
kde může MŠ/ŠJ přijmout účelově určený dar  

4. Potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona - připojení kopie 
podepsaného potvrzení splnění povinnosti prominutí úhrady do aplikace k žádosti ze strany MŠ. 

 
Podání e-žádosti - žádat pro potřebné žáky je na školní rok 2022/23 možné ze strany MŠ prostřednictvím  
e-žádosti v aplikaci SOS do školky. Pro MŠ bude následně v aplikaci k dispozici Export žádosti.  
 
Posouzení žádosti - s odsouhlasením žádosti obdrží MŠ e-mailem zprávu s vyjádřením a v aplikaci bude pro MŠ 
k dispozici Export návrhu darovací smlouvy a kalkulace. 
 
Darovací smlouvu lze uzavřít až po obdržení a připojení souhlasu zřizovatele a zaktualizování kalkulace, která je 
jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy. Pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme od MŠ k dispozici 
všechny potřebné dokumenty, je MŠ e-mailem vyzvána k podpisu darovací smlouvy a je zapotřebí následné 
vložení do aplikace ve formátu .pdf.  
 
Platba – po uzavření darovací smlouvy bude provedena platba celkové částky.  
 
Stav úhrady je možné sledovat na našem transparentním účtu 
https://www.csob.cz/portal/firmy/bezneucty/transparentni-ucty/ucet?account=777777484 
 
Další informace ohledně procesu a postupu v projektu SOS do školky a vzory formulářů naleznete na webových 
stránkách https://women-for-women.cz/sos-do-skolky/ nebo přímo v aplikaci. 


