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I.
Úvodní ustanovení

Hlavní město  Praha usnesením Zastupitelstva hl.  m. Prahy č.  38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat
finanční podporu  školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl.  m.  Prahy na zmírnění
dopadů  inflace  pro  pražské  domácnosti.  V  této  souvislosti  je  možné  čerpat  příspěvek  zřizovatele  na
realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

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.

Na poskytování tohoto příspěvků není právní nárok.

II.
Podmínky pro poskytnutí finanční podpory

Oprávněný žadatel  podá  žádost  škole  o  poskytnutí  příspěvku  na  předepsaném  formuláři  a  doplní  jej
místopřísežným  prohlášením,  že  splňuje  alespoň  jeden  z  požadovaných  předpokladů  pro  poskytnutí
příspěvku.

Ředitel školy rozhodne o prominutí nebo neprominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4
zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále
jen „žádost“).

Rozhodnutí ředitele je konečné a nepodlého žádnému odvolání.

Příspěvek bude žadateli poskytnut na základě podané a schválené žádosti, nejdříve od 1.10.2022. Příspěvek
nelze poskytovat zpětně.

Datum od kterého bude úplata prominuta bude stanoveno v rozhodnutí o vyhovění žádosti.



O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno, nebo nevyhověno, ve lhůtě 7 dní vyrozumí žadatele. V případě,
že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.

Žádost  musí  být  podána  buď  osobně,  nebo  poštou  (doporučený  dopis),  nebo  prostřednictvím  datové
schránky a nebo prostřednictví e-mailu a musí být vyplněna přesně a úplně.

Žádosti  v opatřeních 1.  a 2.  lze podávat v termínu od 26.9.2022 do 26.10.2022. Pro uznání termínu je
rozhodující datum doručení žádosti škole.  Žádosti pro opatření 3. a 4. lze podávat průběžně,  nejpozději
však 10 dní před termínem zálohové platby na příslušnou akci.

III.
Požadavky na oprávněného žadatele

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

2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat (opatření 1. a 2.) jsou přiznána žadateli, který splní
alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

1. příspěvek či doplatek na bydlení;
2. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
3. přídavek na dítě;
4. dávky pěstounské péče;
5. čelí exekuci/insolvenci;
6. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně

žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu
na nemovitost, ve které rodina bydlí.

3. Opatření spočívající v prominutí, nebo částečném prominutí platby v rámci opatření 3. a 4.  není
podmíněno splněním jedné z předchozích šesti podmínek. Přednost v poskytnutí ale mají žadatelé
kteří některou z těchto podmínek splňují.

IV.
Přehled základních opatření na které lze příspěvek čerpat

1. Stravné:
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování. Výše podpory je
maximálně 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

2. Družina, školní klub:
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu.
Výše podpory je maximálně 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve
školním roce.

3. Na úhradu školy v přírodě, lyžařského nebo vodáckého výcviku z fondu solidarity:
Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je přihlášen a zúčastní se školy v přírodě,
lyžařského, nebo vodáckého výcviku. Výše podpory je maximálně 100 % prominutí
úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce. Výše podpory bude záviset na
celkovém objemu prostředků. Přednost a vyšší podporu dostanou žadatelé, kteří splňují
jednu, nebo více podmínek z bodu III.2. Maximální limit na žadatele je 10 tis. Kč za
školní rok a to celkově za prostředky poskytnuté v rámci bodu 3. a 4. celkem.



4. Na úhradu zapůjčení materiálu nutného pro absolvování akce (lyžařský kurz, vodácký kurz, ŠVP) z
fondu solidarity:

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je přihlášen a zúčastní se školy v přírodě,
lyžařského, nebo vodáckého výcviku. Výše podpory je maximálně 100 %  částky nutné k
zapůjčení příslušného materiálu. V případě schválení žádosti bude platba provedena po
dodání platebního dokladu o zápůjčce. Výše podpory bude záviset na celkovém objemu
prostředků. Přednost a vyšší podporu dostanou žadatelé, kteří splňují jednu, nebo více
podmínek z bodu III.2. Maximální limit na žadatele je 10 tis. Kč za školní rok a to
celkově za prostředky poskytnuté v rámci bodu 3. a 4. celkem.

Dne 23.9.2022 Mgr. Jan Mareš
    ředitel ZŠ Starodubečská 413

(elektronický podpis)


