Příkaz ředitelky č. 8/2022
Balíček pomoci Pražanům – realizace ve škole
Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 schválilo
finanční podporu na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti
mohou žáci ve školním roce 2022/2023 čerpat příspěvek na
a) stravování v podobě prominutí úplaty na stravné
b) zájmovou činnost
c) podporu z tzv. fondu solidarity
Žadatelem o příspěvek může být zletilý žák školy nebo nezletilý žák školy zastoupený
zákonným zástupcem.
Společné podmínky:
- žadatel je žákem střední školy, vzdělává se v řádném denním studiu v oboru vzdělání
s maturitní zkouškou, s výučním listem nebo v nástavbovém oboru vzdělání; příspěvky
nelze přiznat žadatelům, kteří mají individuální vzdělávací plán
- žadatel má trvalý pobyt v hlavním městě Praze
- příspěvky jsou přiznány žadateli, který pobírá některou z následujících dávek či splní
alespoň jednu z následujících podmínek
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/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.
Splnění podmínek je prokazováno pouze čestným prohlášením v žádosti,
nedokládá se.
Všeobecný vzor žádosti je přílohou tohoto příkazu, konkrétní žádosti o jednotlivé příspěvky
budou k dispozici v sekretariátech školy a na webových stránkách školy. O rozhodnutí, zda
bylo žádosti vyhověno, ev. v jaké míře, škola vyrozumí žadatele e-mailem na adresu zletilého
žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, uvedenou v informačním systému školy
(Bakaláři). V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitelka školy uvede, od jaké doby je
žadateli vyhověno.
A: Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování se poskytuje ve výši 100 % stravného. Vzhledem k tomu, že škola
nemá vlastní školní kuchyni, ve školních jídelnách se vydává dovezená strava, a že stravné se
platí přímo dodavatelským organizacím, bude příspěvek na stravování realizován měsíčně
zpětně formou úhrady stravného dodavateli stravy za skutečně odebrané obědy.
Po skončení každého měsíce bude zjištěn počet žadatelem skutečně odebraných obědů, částka
za tyto obědy bude zaslána na účet dodavatele stravy s variabilním symbolem žadatele. Tím
bude posílen finanční kredit u dodavatele stravy pro čerpání obědů žadatelem v dalším
období.

Žádost o příspěvek na stravování je možné podat vždy do 15. dne kalendářního měsíce, od
kterého má být příspěvek hrazen. Žádost se podává pouze jednou a platí do konce školního
roku 2022/2023, nebo do dne, kdy skončí vzdělávání žáka ve škole, nebo do dne, kdy žadatel
sám žádost zruší, podle toho, která situace nastane dříve.
Žadatel použije jednotný formulář, který je ke stažení na webu školy (společné dokumenty –
formuláře – žádost o příspěvek na stravování); žádost vytiskne, vyplní, podepíše a osobně
odevzdá v kterémkoli sekretariátu školy. Sekretariát školy žádost zaeviduje a předá k vyřízení
vedoucímu školních jídelen. Na žádosti podané jiným způsobem se nebere ohled. Žádosti
podané po uvedeném termínu se považují za žádosti platné pro další kalendářní měsíc.
B: Příspěvek na zájmovou činnost
Za žadatele bude uhrazeno 50 % poplatku za účast v zájmovém kroužku nebo zájmovém
odborném semináři organizovaném školou nebo Radou rodičů SŠUAŘ. Žadatel může obdržet
příspěvek pouze na jeden zájmový kroužek či jeden zájmový seminář.
Žádost o příspěvek na zájmovou činnost se podává nejpozději do 5 kalendářních dní před
termínem, kdy má nejpozději proběhnout úhrada prvního poplatku za kroužek/seminář.
Žádost se podává pouze jednou a platí do konce školního roku 2022/2023 nebo do dne, kdy
skončí vzdělávání žáka ve škole, nebo do dne, kdy žadatel sám žádost zruší, podle toho, která
situace nastane dříve.
Žadatel použije jednotný formulář, který je ke stažení na webu školy (společné dokumenty –
formuláře – žádost o příspěvek na zájmovou činnost); žádost vytiskne, vyplní a osobně
odevzdá v kterémkoli sekretariátu školy – sekretariát školy žádost zaeviduje a předá
k vyřízení ZŘTV2. Na žádosti podané jiným způsobem a na žádosti podané po termínu se
nebere ohled.
C: Příspěvek z fondu solidarity
Za žadatele bude uhrazen plně nebo částečně poplatek za jednodenní či vícedenní kurz,
exkurzi, stáž apod. organizované školou nebo Radou rodičů SŠUAŘ.
Žádost o příspěvek z fondu solidarity se podává nejpozději 10 kalendářních dnů před
termínem, kdy má nejpozději proběhnout úhrada za kurz, exkurzi či stáž. Žádost se podává
vždy pro konkrétní kurz/stáž/exkurzi. Ředitelka školy rozhodne o výši příspěvku.
Žadatel použije jednotný formulář, který je ke stažení na webu školy (společné dokumenty –
formuláře – žádost o příspěvek z fondu solidarity); žádost vytiskne, vyplní a osobně odevzdá
v kterémkoli sekretariátu školy – sekretariát školy žádost zaeviduje a předá k vyřízení
ZŘTV2. Na žádosti podané jiným způsobem a na žádosti podané po termínu se nebere
ohled.
Tento příkaz nabývá platnosti dnem podpisu.
V Praze dne 30. 9. 2022

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
ředitelka školy

