
Balíček okamžité pomoci Pražanům 

(Výňatek z vnitřního předpisu školy, tj. měrnice školy, ke zmírnění dopadů inflace pro pražské 
domácnosti) 

Obecná ustanovení  

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Praha č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo 

čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hl. m. Prahou na zmírnění 

dopadů inflace pro pražské domácnosti.  

A) Přehled všeobecných základních opatření  

Příspěvková organizace (na základě rozhodnutí ředitele) umožní žadatelům zapsaným do 

příspěvkové organizace ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu 

v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, družinu i školní klub na provozovanou 

zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu 

solidarity.  

Příspěvek zřizovatele na veškerá opatření je svým charakterem neinvestiční a bude poukázán 

do rozpočtu příspěvkové organizace jako souhrnná částka na základě standardizované žádosti 

příspěvkové organizace pod příslušným účelovým znakem UZ 138. 

Schválený příspěvek bude poukazován příspěvkovým organizacím průběžně na základě 

usnesení Rady HMP. Schválený příspěvek musí být čerpán v aktuálním roce. Příspěvek nelze 

převádět do následujícího roku a nelze proplácet účetní doklady vystavené v roce 

předchozím. Nevyčerpaný příspěvek bude vrácen v rámci finančního vypořádání příspěvkové 

organizace za aktuální rok. 

Minimální požadavky oprávněného žadatele, který žádá o prominutí úplaty: 

 Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy 

 Musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících 

dávek: 

o Příspěvek nebo doplatek na bydlení, 

o Okamžitou dávku v hmotné nouzi, 

o Přídavek na dítě, 

o Dávky pěstounské péče, 

o Čelí exekuci/insolvenci, 

o Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně něž 200,-Kč na 

osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i 

splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí. 

1) Opatření - Stravné  

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

stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na 

stravování za strávníka. 



Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 

(dále jen „ZŠ Stoliňská“) musí splňovat a doložit: 

a) Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“. 

b) Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti, 

c) Splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a tuto skutečnost čestně prohlásí v 

žádosti, 

d) Podá žádost na předepsaném tiskopise. 

2) Opatření – Družina a školní klub 

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

stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na 

účastníka za příslušné období ve školním roce. 

Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“ musí splňovat: 

a) Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“  

b) Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti, 

c) Splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a tuto skutečnost čestně prohlásí v 

žádosti, 

d) Podá žádost na předepsaném tiskopise.  

Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:  

 Žádosti  lze podávat průběžně během školního roku, nejpozději však do 1. 11. 

aktuálního roku pro daný rok, 

 Žádosti se shromažďují v ředitelně školy a jsou evidovány v systému dokumentů školy. 

 Ředitel školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně 

v rozhodnutí bude uvedeno, od jakého termínu bude podpora poskytnuta v případě 

schválené podpory 

 Rozhodnutí ředitele školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně 

po rozhodnutí, 

 V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta od prvního dne následujícího 

měsíce po vydání rozhodnutí.  

B) Fond solidarity – zvláštní opatření 

Podpora je určena na žáka ZŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v 

rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“), kdy příspěvková organizace obdrží částku ve 

výši 600,- Kč na žáka ve školním roce 2022/2023. 

Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele  

a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních 

aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na 

škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při 

školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové 

kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a 

rozvojem dětí a žáků. 

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 

2022/2023. Příspěvek z Fondu 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. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami 

uvedenými dle podmínek pro výše uvedená opatření. Podmínkou čerpání podpory je trvalý 

pobyt žadatele na území hl. m. Prahy. 

Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“ musí splňovat a doložit: 

a) Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“  

b) Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti. 

c) Podá žádost na předepsaném tiskopise  

 

Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:  

 Žádosti (prostřednictvím třídního učitele nebo přímo ředitelny školy) lze podávat 

průběžně během školního roku, nejpozději však do 1. 11. aktuálního roku pro daný 

rok. 

 Žádosti se shromažďují v ředitelně školy a jsou evidovány v systému dokumentů školy. 

  Ředitel školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně 

v rozhodnutí bude uvedeno, v jaké výši bude podpora poskytnuta (výše finančního 

příspěvku). 

 Rozhodnutí ředitele školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně 

po rozhodnutí, 

 V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta pro daný aktuální rok. 

Závěrečná ustanovení 

a) Nezletilého žadatele zastupuje zákonný zástupce – který splňuje podmínky dané 

„Podmínkami pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu 

solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-

2023 (dále jen „podmínky“)“, 

b) Tyto „Podmínky“ se mohou ve svých parametrech měnit, upravovat nebo zrušit Radou hl. 

m. Prahy na základě jejího usnesení 

c) „Podmínky“ jsou platné a účinné ode dne schválení Radou hl. m. Prahy. 

Pozn.: 

Po podání žádosti ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplaty ve školním 

roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě 

předložené žádosti.  

Shrnutí a upozornění: 

o Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze. Pro ostatní 

kraje uvedený program není realizován. 

o Pokud jsou žáci s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze stravováni v programu WFW 

je nutné, aby podali svoji žádost v programu „Balíček okamžité pomoci…“. 

Pokud mají žáci v programu WFW bydliště mimo hl. m. Prahu, jsou i nadále 

stravováni v původním programu.  

o Žádost nelze podávat zpětně.  



o Pokud máte již uhrazeno na delší období, bude Vám vrácena příslušná částka od 

data schválení žádosti.  

o Na školní rok stačí pouze jedna žádost, není nutné od 1. 1. 2023 žádat opakovaně. 

 

Přílohy: 

1. Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnost v Praze pro roky 

2022-2023. 

2. Žádost o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na 

domácnost v Praze pro roky 2022-2023. 

3. Vzor žádosti s vyplněnými údaji. 

 

 


