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Směrnice ředitele školy k podávání a vyřizování žádostí o prominutí 

úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity 

v návaznosti na usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 

 

 

1. Tato směrnice se vydává v souvislosti s usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy  

č.38/5 ze dne 16.6.2022 na zmírnění dopadů inflace pražským domácnostem. 

 

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

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

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

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

solidarity. Dalším opatřením pro základní školy je možnost získání příspěvku až na 0,7 

úvazku tzv. sociálního pedagoga. 

3. O přiznání příspěvku zřizovatele rozhoduje v konečné fázi Rada hl. m. Prahy na základě 

podané žádosti zřizovatelem příspěvkové organizace ( základní školy). 

4. 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. 

5. Schválený příspěvek bude poukazován příspěvkovým organizacím průběžně na základě 

usnesení Rady HMP. Schválený příspěvek musí být čerpán v aktuálním kalendářním 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 kalendářní rok. 

6. 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: 

a. Příspěvek nebo doplatek na bydlení, 

b. Okamžitou dávku v hmotné nouzi, 

c. Přídavek na dítě, 

d. Dávky pěstounské péče, 

e. Čelí exekuci/insolvenci, 

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

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



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

bydlí. 

7.  opatření - stravné  

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

podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí ( viz. výše). Výše podpory je 100 % 

prominutí úplaty na stravování za strávníka. 

Žadatel podává žádost škole na předepsaném formuláři včetně čestného prohlášení o splnění 

podmínky stanovené směrnicí. 

8.  opatření – školní družina 

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

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

účastníka za příslušné období ve školním roce. 

9. Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:  

 Žádosti (přímo do kanceláře školy) lze podávat průběžně během školního roku, 

nejpozději však do 1. 11. aktuálního roku pro daný rok, 

 Žádosti se shromažďují v kanceláři školy a příslušné žádosti se evidují v příslušném 

přehledu, 

 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.  

 

 

10.  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. Do konce kalendářního roku pak 240,-/ žák. 

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 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 „FZŠ Chodovická“ musí splňovat a doložit: 

a) Je zapsán ke vzdělávání na „FZŠ Chodovická, 

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

c) podá žádost na předepsaném tiskopise (příloha č. 2 - Žádost o příspěvek z Fondu 

solidarity). 

 

Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:  

 Žádosti (prostřednictvím třídního učitele nebo přímo do kanceláře školy) lze podávat 

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

rok, 

 Žádosti se shromažďují v kanceláři školy a příslušné žádosti se evidují v příslušném 

přehledu, 

 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) V případě nezletilosti žadatele zastupuje zákonný zástupce – který splňuje podmínky dané 

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, 

d) Proti rozhodnutí ředitele FZŠ Chodovická o žádosti žadatele se nelze odvolat. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.10.2022 

 

PhDr. Pavel Wild, ředitel školy 

V Horních Počernicích 30.9.2022 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 


