
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.38/5 umoţnilo čerpat finanční 

podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl.m. Prahy na zmírnění dopadů 

inflace pro praţské domácnosti. 

 

Vnitřní směrnice školy 

 

 

1. Prominutí platby za školní družinu 

 

Podporu lze poskytnout v případě, ţe ţák je zapsán do druţiny ZŠ U Obory a splňuje 

všechny následující podmínky: 

 Ţák má trvalé bydliště na území hl. města Prahy 

 Zákonný zástupce ţáka splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou uvedeny na 

oficiální ţádosti (podmínky dané  MHMP)  

 Podmínky MHMP: zák. zástupce pobírá: 

- Příspěvek či doplatek na bydlení; 

- Okamţitou dávku v hmotné nouzi, 

- Přídavek na dítě; dávky pěstounské péče; 

- Čelíme exekuci/insolvenci; 

- případně po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti nám zbyde méně neţ 200 Kč 

/osobu/den (u samostatně ţijících osob 300Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i 

splátku hypotéky či druţstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí. 

Ţádost předkládá zákonný zástupce ředitelce školy. 

Ţádost se předkládá předem, vţdy v předcházejícím měsíci.  

Ţádost  tedynelze uplatnit zpětně. 

Ţádosti se předkládají průběţně ve školním roce 2022/23. 

Výše podpory je 100% prominutí úplaty za příslušné období ve školním roce 2022/23. 

Poslední termín pro podání ţádosti v tomto školním roce je 25.5.2023. 

 

 

2. Fond solidarity 

Podporu z Fondu solidarity lze poskytnout v případě, kdy ţák školy má trvalé bydliště 

na území hl. města Prahy. 

Prostředky byly škole přiděleny podle počtu ţáků, a to ve výši 600,- Kč na ţáka. 

Příspěvky budou čerpány na výjezdy ţáků na školy v přírodě a výlety tříd. 

Ţádost podává zákonný zástupce před akcí, nelze ţádat zpětně. 

Ţádost podává zákonný zástupce ředitelce školy na předepsaném formuláři. Ve 

zdůvodnění ţádosti bude vţdy uvedeno: 

- o jakou akci se konkrétně jedná 

-  třída, do které ţák chodí 

- o jakou finanční částku zák. zástupce ţádá, popř. jaká je celková platba na 

danou akci 

- zdůvodnění, proč o příspěvek ţádá 



Příspěvek z fondu můţe pokrývat část nákladů nebo celou částku. 

Ţádosti na čerpání příspěvku z fondu solidarity pro období duben – červen 2023 

budou přijímány průběţně. 

Rozdělování a výše poskytovaných prostředků fondu solidarity je plně v kompetenci 

ředitelky školy. Na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/ţákovi právní nárok. O 

rozhodnutí bude informovat ředitelka zákonné zástupce nejpozději do 10 dní od převzetí 

ţádosti. 

Proti rozhodnutí ředitelky školy se v tomto případě nelze odvolat. 

Finanční prostředky se neposkytují ţadateli v hotovosti ani převodem na jeho účet. 

V případě, kdy dojde k rozdělení celé částky, která byla škole přidělena, bude příjem ţádostí 

ukončen.  

 

 

V Praze 28.2.2023                                       Mgr. Ivana Vodičková – ředitelka školy 

 

 

 


