Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace
SPORTUJ VE ŠKOLE
Vážení rodiče,
máme pro Vás velmi důležitou a zajímavou informaci. Vaše dítě je přihlášeno do sportovního
či pohybového kroužku ZŠ Mrákov. Jak asi víte, členové těchto kroužků jsou zároveň členy
Školního sportovního klubu při ZŠ Mrákov. Školní sportovní klub je organizační jednotkou
Asociace školních sportovních klubů České republiky, dále jen AŠSK, která organizuje a
propaguje sportovní a pohybovou činnost na školách a školských zařízeních v celé ČR
(informace na www.assk.cz).
AŠSK pro členy svých organizačních jednotek dojednala smlouvu se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou a na základě této smlouvy bude VZP přispívat na sportovní a pohybovou
činnost dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let v rámci projektu „Sportuj ve škole“ částkou
až 500 Kč na pololetí.
Tento projekt se samozřejmě vztahuje i na sportovní a pohybové kroužky ZŠ Mrákov, tedy i na
Vaše dítě, pokud je pojištěncem VZP.
Co musíte pro možnost čerpání tohoto příspěvku udělat?
1. Přihlásit vaše dítě do kroužku prostřednictvím internetového sportovního portálu Sport
on go.
2. Přihlášení provedete na www.sportongo.com, kde dítě zaregistrujete.
3. Nezapomeňte zaškrtnout žádost o příspěvek.
4. Na Vámi uvedenou emailovou adresu přijde zpráva od Sportongo, kterou otevřete a
dokončíte registraci.
5. Pak se přihlásíte na internetu na adresu kroužku, které Vaše dítě navštěvuje (pro všechny
jednotně basketbal)
basketbal: http://www.sportongo.com/recruitment/986
6. Toto členství příjme vedoucí klubu či kroužku a Vám přijde na Vaši emailovou adresu,
kterou jste uvedli při registraci dítěte, zpráva s potvrzením o přijetí za člena.
7. Na základě výše uvedené registrace bude vygenerován voucher a Vám přijde na email
informace.
8. Voucher musíte ještě dovyplnit (číslo pojištěnce, číslo účtu……).
9. Společně s vyplněným voucherem a potvrzením o zaplacení dojdete na nejbližší
pobočku VZP, kde oba doklady odevzdáte a následně Vám na uvedený účet dojde částka
v max. výši 500 Kč.
10. Všechny tyto kroky musíte splnit do 30. listopadu 2016
11. Tento příspěvek v rámci programu „Sportuj ve škole“ neomezuje čerpání jiných
projektů podpory ze strany VZP.
Všeobecná zdravotní pojišťovna se zavázala tento příspěvek poskytnout 40 tisícům dětí a mládeži,
proto je potřeba výše uvedené kroky učinit obratem, aby i Vaše dítě mohlo být do tohoto programu
VZP a AŠSK „Sportuj ve škole“ zapojeno.

Vyhledávání kroužků a přihlášení
Informace pro rodiče
1. Registrace dítěte do portálu Sportongo
2. Přihlášení do kroužku
a. Varianta 1 – pomocí náboru
b. Varianta 2 – pomocí internetové adresy Klubu
c. Varianta 3 – vyhledání dle místa školy

Registrace do sportovního portálu Sport on go
1. V internetovém prohlížeči napište adresu: www.sportongo.com
2. Klikněte na odkaz: Zde můžete zaregistrovat své dítě (vlevo vedle loga AŠSK)

3. Vyplňte registraci dítěte:
Žádost o příspěvek při registraci do kroužku – DŮLEŽITÉ!!! Nezapomeňte zakliknout
Klikneme na tlačítko
4. Na Vámi zadaný email přijde potvrzovací zpráva, kde dokončíme registraci kliknutím
na tlačítko

Přihlášení do kroužku můžete provést – pomocí tlačítka
přihlásit v náboru kroužku, nebo pomocí žádosti o členství
v náhledu daného kroužku

a. Přihlášení se do kroužků pomocí náboru
Pomocí náboru – Naše škola otevírá ve školním roce 2015/2016 následující kroužky
Pozn.: nahraďte kroužky a odkaz na přihlášku v tabulce, za ten váš

Kroužek
Basketbal
Florbal

Pro koho je určen
Odkaz na přihlášku
2.
stupeň
– http://www.sportongo.com/recruitment/1
začátečníci
2. stupeň – mírně http://www.sportongo.com/recruitment/3
pokročilí

b. Přihlášení se do kroužků pomocí URL adresy klubu
Přehled kroužků naší školy ve školním roce 2015/2016 naleznete na
následující internetové adrese: www.sportongo.com/club/2897 (číslo
nahraďte za číslo vašeho klubu – viz výše)

c. Vyhledávání podle místa školy
V poli pro vyhledávání klikněte na „příležitosti“ => „nábory“ => „kroužky“
Vyhledávání omezte v kilometrech od vašeho místa pobytu.

