Asociace školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Klubem pevného zdraví
VZP si vás dovoluje vyzvat k účasti na společném projektu AŠSK ČR a VZP.

Sportuj ve škole!
Na základě dohody výše zmiňovaných partnerů jsme připravili možnost zapojení žáků školy do
preventivních sportovních programů pro zlepšení zdraví a životního stylu pro všechny děti ve
věku 6 – 18 let!
V rámci sportovních aktivit žáků ve sportovních kroužcích, které organizují učitelé na školách
sdružených v AŠSK ČR, mohou požádat rodiče zapojených dětí, které jsou pojištěncem VZP, o
příspěvek na úhradu příspěvků za organizovanou sportovní činnost na škole až do výše 500,- Kč
za školní pololetí.
Rodiče na základě žádosti u učitele TV na příslušné škole obdrží Voucher a potvrzení o
zaplacení příspěvku na kroužek (ky), který následně vyplní a zašle na nejbližší pobočku VZP,
která uvedenou částku proplatí. Žádost se musí podat nejpozději do 30. listopadu 2015.

Jak to funguje?
Učitel na škole
- Vypíše seznam
kroužků na škole
- Rozhodne o přijetí
dítěte do kroužku
- Vystaví potvrzení o
zaplacení příspěvku na
kroužek
- Vystaví Voucher pro
rodiče
- Doplní evidenci
v rámci programu
Sportongo.com

Rodič dítěte
- Přihlásí dítě na
kroužek
- Zaplatí požadovaný
příspěvek na kroužek
- Vyplní připravený
Voucher učitelem
- Odešle vyplněný
Voucher a potvrzení o
platbě kroužku na
pobočku VZP

Pracovník VZP
- Přijímá doručené
Vouchery a potvrzení
o zaplacení příspěvků
- Zkontroluje vyplněná
data, zejména
příslušnost k VZP a
platnost dokladů
- Zasílá příslušnou
částku na účet rodičů

K administraci celého procesu je využíván Informační systém www.Sportongo.com, za jehož
provoz zodpovídá AŠSK ČR a konkrétní údaje do systému vkládá příslušný učitel na dané
škole. AŠSK je garantem, že žák kroužek navštěvuje a učitel je garantem konkrétního
pohybového programu žáka.
Další podrobné informace o projektu a možnostech uplatnění nároku na příspěvek
z preventivního programu VZP budou poskytovat přímo učitelé na členských školách AŠSK,
dále budou informace uvedeny na webových stránkách příslušné školy, pobočkách VZP.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a vítáme Vás v programu podpory zdraví a pohybové aktivity
dětí.
Realizační tým AŠSK ČR
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