
Projekt Balíčky okamžité pomoci Pražanům: Finanční pomoc potřebným 

žákům s trvalým bydlištěm v Praze  
Pro studenty SOŠP, Lycea a Gymnázia 

Finanční pomoc je poskytnuta z rozpočtu MHMP na rok 2022.  Žádosti na rok 2022 je nutné odevzdat nejpozději    

do 16. 12. 2022. 

Do žádostí uvádějte výši příspěvku a číslo účtu, kam Vám má být příspěvek popřípadě zaslán.  Toto se netýká akcí 

pořádaných školou (např. LVK), které ještě nebyly zaplacené (v těchto případech za vás platbu uhradí přímo škola). 

Pro další informace, popřípadě o pomoc s vyplněním žádosti se obracejte na: 
Mgr. Marta Ficzová – školní psycholožka, 3.patro kabinet psycholožky a výtvarné poradkyně 

 tel:233091279 mail: ficzova@pedevropska.cz     
Žádost zašlete poštou na adresu školy nebo ji můžete přinést osobně na sekretariát školy 

 – 2.patro paní Jana Haurythunová.        
 

1. Finanční příspěvek na stravné pro žáka ve škole zdarma 

- žák podá na sekretariátu ředitele školy vyplněnou žádost o příspěvek, v případě nezletilého žáka je potřeba, aby 
žádost podepsal jeho zákonný zástupce (žádost ke stažení zde: file:///C:/Users/ficzova/Downloads/02136e7f38.pdf) 
- ředitel školy žádost vyhodnotí a o výsledku žáka/jeho zákonného zástupce informuje 
-  v případě schválení žádosti se škola s žákem/jeho zákonným zástupcem domluví na dalších náležitostech (způsob 
vyplacení příspěvku) 
- pro poskytnutí příspěvku na stravné musí žák/jeho zákonný zástupce čerpat jeden nebo více z následujících 

příspěvků: 

− příspěvek či doplatek na bydlení 

− okamžitou dávku v hmotné nouzi 

− přídavek na dítě 

− dávky pěstounské péče 

− čelit exekuci nebo být v insolvenci 

− po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) mu zbyde méně než 200 Kč na 
osobu na den, pokud žije sám, tak 300 Kč na den. 

 

2. Finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity 

- žák podá na sekretariátu ředitele školy vyplněnou žádost o příspěvek, v případě nezletilého žáka je potřeba, aby 
žádost podepsal jeho zákonný zástupce (žádost ke stažení zde: 
file:///C:/Users/ficzova/Downloads/206d3dbc70%20(1).pdf) 
- ředitel školy žádost vyhodnotí a o výsledku žáka/jeho zákonného zástupce informuje 
- v případě schválení žádosti se škola s žákem/jeho zákonným zástupcem domluví na dalších náležitostech (způsob 
vyplacení příspěvku) 
- cílem příspěvku je zachovat sociální kohezi uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou. 
Finanční pomoc zde umožní rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách i v případech, 
kdy si je rodiče nemohou dovolit platit. Umožňuje uhradit i jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a 
žáků. 
 

          Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D., v. r. 

                  ředitel školy 
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