
Mimořádná okamžitá pomoc pro rodiče v tíživé sociální situaci  
 
Rodič/zákonný zástupce v tíživé sociální situaci (hmotná nouze, velmi nízký příjem) může zažádat o 
mimořádnou okamžitou pomoc. Žádost se podává na Úřadu práce (ÚP) dle místa bydliště. 
 
V Praze lze žádat na kterémkoli ÚP v rámci Hlavního města Prahy, ale je-li rodina z Prahy 5, je 
nejefektivnější žádat na Kontaktním pracovišti pro Prahu 5, Plzeňská 115 ( tram č. 9 z Anděla, 
zastávka Klamovka). 
 
Dávka mimořádná okamžitá pomoc je dávkou pomoci v hmotné nouzi, žadatel navštíví kancelář, na 
které je uvedeno „Hmotná nouze“. 
 
O mimořádnou okamžitou pomoc je třeba žádat ÚP na konkrétní výdaj předem, tedy před jeho 
uhrazením. 
 
To, zda bude dávka přiznána či nikoli a kolik bude přiznaná částka, je na zvážení ÚP v konkrétním 
případě. ÚP může rozhodnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě 30, případně 60 dní. 
 
Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout například na: 

·          Výdaje na učebnice a učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma nebo je 
nepůjčuje. 

·          Školní aktovku, pracovní oděvy a pracovní pomůcky (pro učně). 
·          Výdaje na školu v přírodě, zimní lyžařský kurz, letní výcvikový kurz. 
·          Platbu za školní družinu (pokud byla zamítnuta žádost o osvobození od této platby). 
·          Náklady na mimoškolní aktivity a pomůcky k nim (např. platba za zájmové kroužky, 

letní tábory apod.). 
·         Výdaje na dojíždění do školy. 
·         Výjimečně i na výdaje na zlepšení domácí přípravy či komunikace se školou (pořízení 

tabletu či připojení k internetu - pokud je dítě nezbytně ke studiu potřebuje a nemůže 
je dostatečně využívat ve škole). 

 
Dávka může být přiznána až do výše toho konkrétního výdaje, o jehož uhrazení se žádá - tedy ÚP 
může „zaplatit“ celou aktovku, celou školu v přírodě atp., max. 34.000 Kč na rodinu za rok. 
 
Formulář žádosti je k dispozici buď přímo na ÚP, nebo lze žádost vyplnit on-line. 
Dále je potřeba: 

- průkaz totožnosti u každé osoby nad 15 let, 
- rodný list u dětí do 15 let. 

 
 

https://www.uradprace.cz/praha-5#praha-5
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

