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Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze  

pro roky 2022–2023, aktualizace 
Vážení rodiče, 

škola obdržela prostřednictvím zřizovatele výzvu krajského úřadu k účasti v programu podpory 

sociálně potřebným rodičům žáků školy. Seznamte se prosím s informacemi o tomto programu. 

 

Všeobecné podmínky pro proces žádosti: 

1. Finanční podpora (Podpora) je cílená a není poskytována plošně všem zákonným zástupcům 

žáků školy. 

2. Zákonný zástupce žáka (Žadatel) může podat žádost o Podporu. 

3. Jiná osoba podat žádost škole nemůže. 

4. Na Podporu nevzniká Žadateli právní nárok. 

5. Podpora  neumožňuje Žadateli získat peněžní hotovost.  

6. Žádost o Podporu se podává řediteli školy. 

7. Ředitel stanoví pravidla k administraci procesu a k čerpání Podpory. 

8. Podpora se Žadateli nepřiznává zpětně, ale na období budoucí, tzn. ode dne následujícího po 

obdržení finančních prostředků od zřizovatele, nejpozději však s čerpáním do 16. 12. 2022 

včetně. 

Důvody pro podání žádosti: 

Žadatel o Podporu zažádá o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na 

období od vyřízení žádosti ředitelem školy/školského zařízení, s čerpáním nejpozději do 16. 12. 2022 

včetně.  

Žádost musí splňovat dvě podmínky: 

 Dítě Žadatele (tzn. žák školy) musí mít v uvedeném období trvalý pobyt (nevztahuje se na 

ukrajinské uprchlíky) nebo místo pobytu (u cizinců) na území hl. m. Prahy, 

 Žadatel splňuje alespoň jednu z následujících podmínek, definovanou usnesením 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022: 

o pobírá příspěvek či doplatek na bydlení; 

o pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi; 

o pobírá přídavek na dítě; 

o pobírá dávky pěstounské péče; 

o čelí exekuci/insolvenci; 

o pobírá dávky pěstounské péče; 

o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na 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). 

 

Předmět žádosti: 

Opatření jsou definována Podmínkami pro podávání žádosti o prominutí úplaty v rámci opatření ke 

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

 Opatření č. 1 - STRAVNÉ 

(žádosti přijímá ředitel organizace školní jídelny Praha 10/nikoli ředitel školy/, pokud dítě nemá obědy 

hrazeny z nadačního fondu školy, z dotace MHMP „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, nadace 

Women for Women, o. p. s.); Metodický pokyn OŠK č. 1/2022 ze dne 20. 9. 2022. 

 Opatření č. 3 - DRUŽINY A KLUBY  

http://www.zsgutova.cz/


(žádosti přijímá ředitel školy) Podporu lze poskytnout v případě, že žák je zapsán do ŠD a 

splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a těmito Podmínkami. Výše podpory je 100 % 

prominutí úplaty na účastníka za část 1. pololetí školního roku. Úhrada úplaty za měsíc září 2022 

není součástí uvedeného prominutí. 

Podmínky o pro realizaci Podpory z fondu solidarity  škola nenaplňuje. 

 

Způsob vyplnění žádosti: 

Žadatel zaškrtne opatření č. 3 (ŠD), v rámci kterého žádá o prominutí úplaty /dle § 123 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

O prominutí úplaty za ŠD lze nově žádat pro období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022. 

Situaci,  kde Žadatel již úplatu za ŠD za celé pololetí uhradil, řešit lze a předchozí úhrada podání 

žádosti nebrání. Podrobnosti o způsobu finančního vypořádání Žadatelům sdělíme.  

Výše příspěvku je závislá na počtu podaných žádostí. 

V případě, že Žadatel již nesplňuje podmínky čerpání - nemá trvalé bydliště v hl. městě Praha nebo 

pominuly další uvedené podmínky, informuje o tom ředitele školy a ukončuje čerpání. 

 

Termín a způsob podání žádosti: 

Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři.  

o Formulář žádosti je možno získat na adrese: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-

skolstvi nebo 

o požádat o formulář v tištěné podobě školu (kancelář školy: jana.jilkova@zsgutova.cz, tel. 

274021920, 8:00 – 15:30 hod./po-čtv). 

Termín podání žádosti je jednotný pro všechna školská zařízení v MČ Praha 10. 

Žadatel podá formulář žádosti o prominutí úplaty k opatření č. 3. řediteli školy, do které je 

jeho dítě zapsáno. TERMÍN: do 25. 10. 2022. 

Vzhledem ke krátké lhůtě pro podání Žádosti ředitel doporučuje věnovat způsobu vyplnění a podání 

zvýšenou pozornost. 

ŽÁDOST PODÁ ŽADATEL: 

o do datové schránky školy. Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele.  

nebo 

o v listinné podobě a osobně do kanceláře školy. Žádost musí být opatřena originálním podpisem 

Žadatele (kancelář bude listinné žádosti přijímat pouze v pondělí 24. 10. a v úterý 25. 10. od 

8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.). 

Vyřizovány budou pouze žádosti, obsahující všechny požadované údaje nebo budou jejich vady 

Žadatelem na místě odstraněny. Podání prostřednictvím poštovní služby se proto nedoporučuje.  

 

Vyřizování žádosti: 

o Ředitel školy/školského zařízení vyřizuje žádost o Podporu, která byla podána do 25. 10. 2022 

do 15:00 hod. 

o U žádostí které splní požadované podmínky, stanoví ředitel souhrnně výši finančního příspěvku. 

o O finanční příspěvek požádá ředitel souhrnně zřizovatele. 

o Zřizovatel podklady vyhodnotí a po zpracování odešle finanční prostředky škole. 

o Ředitel školy rozhodne o konkrétní žádosti. Vyrozumí Žadatele v přiměřené lhůtě.  

o Rodič obdrží vyrozumění o schválení, výši a časovém rozsahu Podpory nebo vyrozumění o 

zamítnutí žádosti. 

o Proti rozhodnutí ředitele o žádosti Žadatele se nelze odvolat. 
Lze očekávat, že informace z krajského úřadu mohou být dále zpřesňovány a doplňovány. Škola si proto 

vyhrazuje právo, aktualizovat podmínky k Opatření podle závěrů z usnesení Rady hl. m. Prahy. O takových 

skutečnostech a změnách bude škola informace nadále zveřejňovat. 
Mgr. Bc. Jiří Voneš 

ředitel školy 
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