
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti  

v Praze pro roky 2022–2023  

Podmínky 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  
Preambule  

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen 

„usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným 

hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů 

inflace pro pražské domácnosti.  

Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovému žadateli 

zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování 

čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou 

zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat 

podporu z tzv. fondu solidarity.   

Metodika pro podávání žádostí 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“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.  

Odkaz pro více informací:  
https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci%20Prazanum/area12354 

nebo na www.pomocprazanum.praha.eu 

 

O co můžete žádat: 

- Zdarma stravné, školné, družina 

- Příspěvek z fondu solidarity – příspěvek na školní a mimoškolní aktivity žáků 

 

Kdo může požádat o příspěvek: 

Při žádosti o úhradu stravného, školného nebo družiny musíte splňovat trvalé bydliště v Praze 
a dále splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: 

- pobírám příspěvek či doplatek na bydlení  

- pobírám okamžitou dávku v hmotné nouzi  

- pobírám přídavek na dítě  

- pobírám dávky pěstounské péče 

- čelím exekuci/insolvenci pobírám dávky pěstounské péče 

- 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 

 

 

https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci%20Prazanum/area12354
http://www.pomocprazanum.praha.eu/


Jak postupovat při žádosti o příspěvek: 

- Na výše uvedených odkazech najdete formulář „ Žádost o prominutí úplaty ke 

zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022- 2023“, který se týká 

stravného, školného a družiny. V případě žádosti o příspěvek z Fondu solidarity 

použijete formulář „Žádost o příspěvek z Fondu Solidarity v opatření ke zmírnění 

dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023.“  

- Uvedené vyplněné formuláře odevzdáte v kanceláři školy ( případně vyplníte osobně 

až na místě) a do 3 pracovních dnů dostanete písemné rozhodnutí ředitele školy k vaší 

žádosti. Plnění příspěvku nastane dnem vydání rozhodnutí. 

- Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti žadatele se nelze odvolat. 

- Na poskytnutí příspěvku vyplývající z Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní 

nárok. 

- Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je 
součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů. 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2022                                                                                        PaedDr. Petr Ptáček 

                                                                                                                                          ředitel školy 

 

 


