
Balíček okamžité pomoci Pražanům 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 

Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy mohou požádat o poskytnutí podpory na předepsaném 

formuláři.  

Žádosti o podporu poskytovanou od října 2022: 

Vyplněnou žádost je nutné doručit do školy nejpozději do úterý 27. 9. 2022, žádosti můžete 

odevzdat osobně ve vrátnici školy v době od 7.30 do 16.00 v pondělí 26. 9. a v úterý 27. 9. 2022, 

dále ji můžete doručit prostřednictvím své osobní datové schránky.  V případě odevzdání řádně 

vyplněné žádosti (za správnost a úplnost ručí žadatel – zákonný zástupce)  v uvedeném termínu, 

bude žadatel moci čerpat podporu od 1. 10. 2022. 

Žádosti o podporu v průběhu ostatních měsíců: 

O podporu lze požádat i později během školního roku 2022/23, pokud se rodina dostane do 

obtížné situace. V takovém případě žadatel odevzdá osobně či datovou schránkou řádně 

vyplněnou žádost  do 15. dne v měsíci, pokud žádosti bude vyhověno, bude příspěvek poskytnut 

od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost podána.  

 

Přehled základních opatření, na která lze žádat příspěvek: 

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ 

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené 

usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za 

strávníka. 

 

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ V MŠ 

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) 

nebo v základní umělecké škole a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. 

Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné/školné za kalendářní měsíc nebo za příslušné 

období (v případě školného u základních uměleckých škol). 

 

OPATŘENÍ č. 3 – ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny a splňuje podmínky stanovené 

usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za 

příslušné období ve školním roce. 

 

Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek: 

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY 

Fond solidarity je zřízen příspěvkovou organizací v rámci interních směrnic. Prostředky z tohoto 

fondu slouží  např.: k poskytnutí příspěvku na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku 

apod., dále příspěvku na zájmové kroužky a sportovní činnost žáka apod. Maximální limit na žadatele 



při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023. Příspěvek z Fondu solidarity 

může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná 

žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. 

Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy. 

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané 

usnesením ZHMP (vždy musí být splněn bod 1. a současně platit alespoň jedna z podmínek 

uvedených v bodě 2. a) až f) : 

1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze. 

2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň 

jednu z podmínek označených a) až f): 

a) pobírá příspěvek či doplatek na bydlení; 

b) pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi; 

c) pobírá přídavek na dítě; 

d) pobírá dávky pěstounské péče; 

e) čelí exekuci/insolvenci; 

f) po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den 

(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) 

 

Přílohy: 

 

I. Formulář - Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 

pro roky 2022–2023 

 

 

II. Formulář - Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 

pro roky 2022–2023 


