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Nejčastěji kladené otázky  
k Balíčku okamžité pomoci Pražanům 

 

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ 

Komu je možné prominout úplatu za stravování – kdo je oprávněným žadatelem? 

Prominutí úplaty lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky 
stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí 
úplaty na stravování za strávníka až do konce školního roku. 

Musí žadatel požádat znovu o odpuštění úplaty v roce 2023? 

Nemusí, žadatel podává žádost pouze jednou. Může však svou žádost kdykoliv zrušit a zejména ve 
chvíli, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno. 

Od kterého termínu/data je možné prominout úplatu za stravování? 

Prominutí úplaty za stravování je provedeno na základě rozhodnutí ředitele/ředitelky školy/zařízení 
školního stravování – a to nejdříve ke dni podání žádosti, respektive ke dni, kdy bylo o žádosti 
rozhodnuto. Datum, od kterého bude teprve úplata prominuta, může také být stanoveno v rozhodnutí 
o vyhovění žádosti. Zpětné prominutí před datum podání žádosti, respektive před datum rozhodnutí 
není možné. 

 

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ a OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY 

Komu je možné prominout úplatu za školné – kdo je oprávněným žadatelem? 

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) 
nebo v základní umělecké škole a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na 
území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné/školné za kalendářní měsíc 
nebo za příslušné období (v případě školného u základních uměleckých škol) a to až do konce školního 
roku. 

Komu je možné prominout úplatu za družinu nebo školní klub – kdo je oprávněným žadatelem? 

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje 
podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory 
je 100 % prominutí úplaty na účastníka (za příslušné období ve školním roce) a to až do konce školního 
roku. 

Komu je možné prominout úplatu za školské služby? 

Prominutí úplaty lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání a splňuje podmínky 
stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí 
úplaty za školské služby (školné) až do konce školního roku. 

Musí žadatel požádat znovu o odpuštění úplaty v roce 2023? 

Nemusí, žadatel podává žádost pouze jednou. Může však svou žádost kdykoliv zrušit a zejména ve 
chvíli, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno. 

Od kterého termínu/data je možné prominout úplatu za školské služby? 

Prominutí úplaty za školské služby je provedeno na základě rozhodnutí ředitele/ředitelky školy – a to 
nejdříve ke dni podání žádosti, respektive ke dni, kdy bylo o žádosti rozhodnuto. Datum, od kterého 
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bude teprve úplata prominuta, může také být stanoveno v rozhodnutí o vyhovění žádosti. Zpětné 
prominutí před datum podání žádosti, respektive před datum rozhodnutí není možné. 

 

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY 

Komu je možné poskytnout podporu z tzv. fondu solidarity – kdo je oprávněným žadatelem? 

V rámci tohoto opatření neplatí podmínky dané pro opatření 1 až 3. Žádost o podporu z fondu 
solidarity může podat žadatel zapsaný do MŠ/ZŠ/SŠ/DDM, který má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy 
a svou žádost zdůvodní. Rozhodnutí o poskytnutí podpory z fondu solidarity je čistě na 
řediteli/ředitelce školy/školského zařízení. 

Jak si vyložit termín „fond solidarity“? 

Jedná se o technický termín, který má jen komunikační označení jako „Fond solidarity“. Nejedná se 
specificky o žádný fond, který by byl zřízen na základě zvláštních právních předpisů. 

Musí si škola zřídit fond solidarity? 

Nemusí, finanční prostředky zůstávají v běžném rozpočtu školy jako jiné finanční prostředky od 
zřizovatele, které jsou odlišeny a účtovány pod zvláštním účelovým znakem. 

Do jaké výše může jeden žák/účastník čerpat podporu z fondu solidarity? 

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023. 

Co je možné z fondu solidarity hradit a v jaké výši? 

Fond je balík peněz, které mají primárně sloužit 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, nákupu pomůcek nebo vybavení pro žáka 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 tzv. kroužkovné) či jiné náklady 
spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.  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. 

Kolik peněz obdrží škola/školské zařízení do tzv. fondu solidarity? 

Fond solidarity je designován tak, že bude škole/školskému zařízení poskytnuta částka 600 Kč na 
žáka/účastníka, přičemž bude platit vzorec 600 x počet zapsaných žáků/účastníků ve školním roce 
2022/2023 = celková částka, která bude moci být využita na realizaci aktivit z fondu solidarity. Pro školy 
zřízené městskými částmi byla již pro rok 2022 schválena a odeslána poměrná část 240 Kč na žáka jako 
záloha do fondu solidarity. O zbylé peníze může škola požádat pro rok 2023 – ve výši 360 Kč na žáka. 
Tyto finanční prostředky obdrží v roce 2023.  

Modelový příklad: škola má 100 zapsaných žáků – tudíž do fondu solidarity by mohlo být zasláno 100 
x 600 = 60 000 Kč na školní rok 2022/2023. Škola již v roce 2022 obdržela částku 100 x 240 = 24 000 Kč 
a proto v roce 2023 požádá svého zřizovatele (městskou část) o 100 x 360 = 36 000 Kč. V případě, že 
škola obdržela méně peněz na zálohu v roce 2022, může požádat v roce 2023 o rozdíl navíc. Důležité 
je, aby celková částka do fondu solidarity pro školní rok 2022/2023 činila maximálně 600 x počet žáků. 

 
OPATŘENÍ č. 5 – SOCIÁLNÍ PEDAGOG 

Jaké školy mohou zřídit pozici sociálního pedagoga z finanční podpory hl. m. Prahy? 

Příspěvek na sociálního pedagoga je pouze pro veřejné základní školy ve výši 0,7 úvazku na jednu školu. 
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Jak může škola žádat o peníze na financování úvazku sociálního pedagoga? 

Škola požádá svého zřizovatele o potřebné finanční prostředky. Zřizovatel (městská část) získá finanční 
prostředky na pozice sociálního pedagoga z rozpočtu hl. m. Prahy.  

Co by měla pozice sociálního pedagoga ve škole zastávat? 

Jedná se o rozšíření poradenského pracoviště školy o pracovníka, který má na starosti péči o žáky, 
kterým hrozí školní neúspěšnost z důvodu jejich sociální situace a rodinného zázemí. Sociální pedagog 
může výrazně pomoci předejít negativním dopadům sociální situace rodiny na vzdělávání, školní 
úspěšnost, pravidelnou školní docházku, třídní a školní klima. Zajišťuje či mediuje komunikaci s 
rodinou, pomáhá řešit výchovné otázky v rámci vzdělávacího procesu, pomáhá zapojit žáka do školních 
aktivit a do širší komunity. Sociální pedagog je členem širšího poradenského týmu. Sociální pedagog se 
může díky své pozici významně podílet na rozdělování prostředků z Fondu solidarity – nejen při 
schvalování, ale již při navrhování čerpání. Zřízení pozice sociálního pedagoga bude v kompetenci 
příslušné školy podle aktuální potřeby. 


