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SMĚRNICE K REALIZACI OPATŘENÍ „BALÍČKU OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM“  

Směrnice č. 9/2022/P  

Spisový znak/Skartační znak a lhůta  A.2.1 /V5  

Vypracoval:  Mgr. Veronika Urban Volfová, ředitelka školy  

Schválil:  Mgr. Veronika Urban Volfová, ředitelka školy   

Předpis nabývá platnosti ode dne:  1.10.  2022 

Předpis nabývá účinnosti ode dne:  1.10.  2022 

  

 

  

Úvodní ustanovení  

  

Tato směrnice provádí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022, které umožnilo čer-

pat finanční podporu školám a školským zařízením školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi 

hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Oprávněným žadatelem se pro tuto směr-

nici rozumí dítě/žák/ účastník. V případě nezletilosti zastupuje žadatele zákonný zástupce.   

  

Předmět směrnice  

  

Tato směrnice upravuje pravidla pro odpuštění poplatků v předškolních a školních zařízeních a pravidla pro 

čerpání příspěvku na žáka mateřské školy/základní školy z tzv. Fondu solidarity, který je zřízený školou. 

Opatření se vztahují na školní rok 2022/2023.  

  

A. Základní opatření  

Základní opatření se vztahuje na stravné, školné a úplatu za družinu. Výše podpory činí 100 % prominutí 

úplaty.   

  

B. Zvláštní opatření  

Zvláštní opatření představuje finanční příspěvek z tzv. Fondu solidarity. Tato podpora je určena pro školní a 

mimoškolní aktivity, které organizuje škola. Finanční prostředky slouží k zachování sociální koheze uvnitř 

tříd, umožňují rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách. Rozdělování pro-

středků z Fondu je plně v kompetenci školy. Škola pracuje s fondem do jeho vyčerpání, přidělené prostředky 

vycházejí z počtu žáků/dětí školy.  

  

Podmínky čerpání podpory  

  

V případě základních opatření musí být žadatel zapsán ke stravování/ke vzdělávání v mateřské škole/do 

družiny. Žadatel musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.  
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Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek nebo pobírat některou z následujících 

dávek:  

• příspěvek či doplatek na bydlení;  

• okamžitou dávku v hmotné nouzi;  

• přídavek na dítě;  

• dávky pěstounské péče;  

• čelí exekuci/insolvenci;  

• po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijí-

cích osob 300 Kč/den). Do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemo-

vitost, ve které rodina bydlí.   

Tyto skutečnosti stvrzuje čestným prohlášením.  

  

V případě zvláštního opatření tzv. Fondu solidarity musí mít žadatel trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Dále 

žadatel musí svoji žádost odůvodnit (na jakou aktivitu a za jakého důvodu žádá o finanční příspěvek).  

  

  

Podání žádosti  

  

Ředitelka školy zveřejní informace pro žadatele na webových stránkách školy. Od 1. 10. 2022 může žadatel 

podat žádost vyplněnou na předepsaném formuláři, který je přílohou této směrnice.  

Žádost se odevzdává“  

• pro žáky ZŠ asistentce ředitelky školy 

• pro děti MŠ zástupkyni ředitelky školy pro mateřskou školu 

Žádost musí být podána do 19. 10. 2022 (kromě podpory z Fondu solidarity na školní akce).  Na 

pozdější žádosti nebude brán zřetel.  

  

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje. Ty dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti.  

  

  

Vyřízení žádosti  

  

Ředitelka školy žádost posoudí a rozhodne o jejím schválení či neschválení. O této skutečnosti vyrozumí ža-

datele v přiměřené lhůtě.   

Prominutí úplaty či poskytnutí příspěvku z tzv. Fondu solidarity budou možné od 1. 11. 2022.  Proti rozhod-

nutí ředitelky o žádosti žadatele se nelze odvolat. Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.   
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Ředitelka může rozhodnout o prominutí úplaty ve školním roce 2022/2023 na základě předložené žádosti s 

čestným prohlášením.   

 

Mgr. Veronika Urban Volfová  

Ředitelka školy  

 

Příloha: žádost o prominutí úplaty a žádost o příspěvek z Fondu Solidarity  
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