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Nabídka a informace k novému projektu “Daruj notebook” 

 

 

 

Dobrý den, 

dovoluji si Vám představit, nabídnout a informovat o novém společném projektu Oblastních 

spolků Českého červeného kříže působících na území Jihočeského kraje “Daruj notebook”, 

jenž si klade za cíl pomoci školám zpřístupnit on-line vzdělávání pro všechny děti, neboť 

žádné dítě by dle našeho názoru nemělo stát stranou a mělo by mít možnost se této formy 

vzdělávání zúčastnit. Drtivá většina škol na on-line výuku maximálně spoléhá a nic jiného jim 

ani kvůli současným omezením nezbývá. 

 

Problémy s on-line vyučováním řeší mnoho rodin. Často se více dětí v rodině dělí o jeden 

počítač. Rodiče, kteří nemají možnost zajistit dětem internetovou výuku, si sice chodí pro 

vytištěné pracovní listy do školy, ale jejich děti se díky nedostatečné komunikaci se školou 

dostávají do psychické nepohody. Především však velmi postrádají kontakt se spolužáky a 

kamarády. 

 

Proto jsme se rozhodli a vytvořili na webových stránkách https://darujnotebook.cz možnost 

propojení škol s dárci starších či třeba nových notebooků, kteří budou osloveni v rámci 

kampaně našich spolků. Jednotlivé školy zde mají možnost se pomocí formuláře zaregistrovat 

s poptávkou na potřebné dovybavení žáků na distanční výuce. Po registraci školy si následně 

dárce vybere školu, kterou podpoří, zkontaktuje ji na zaregistrovaném kontaktu a dohodne 

fyzické předání daru či zapůjčky. Školou pověřená osoba před převzetím může využít vzorové 

formuláře smluv na stránkách (darovací smlouva, smlouva o výpůjčce), dar převezme a 

následně předá zákonnému zástupci žáka. Převzetí daru pak stvrdí na webových stránkách s 

možností komentáře k samotnému průběhu předání.  
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Po stručném představení projektu si Vás tedy dovoluji požádat o seznámení vedení školských 

zařízení v Jihočeském kraji s touto nabídkou, kdy veškeré případné dotazy, přípomínky či 

podněty budou zodpovězeny a vypořádány v době co nejkratší na emailu: 

info@darujnotebook.cz.  

 

Předem velmi děkuji za kladné vyřízení této žádosti a těším se na další spolupráci. 

 

 

Mgr. Martin Hrneček, v.r. 

ředitel Ú OS ČČK 

Husova 20 

370 23 České Budějovice 

Tel. : +420 387 318 520 

Mobil: +420 725 550 475 

E-mail: reditel@cckcb.cz 


