
FAKULTNí zÁrr..lpxí šror.a, *-ť§
l Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami
pn Mezi školami 2322/7, stodůlky, 158 00 praha ,'zízi ď'.p}

NÁRoDNí
csNl čn

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2386 ze dne 5. 9. 2022 k návrhu podmínek a
metodik k Opatřením ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 -2023 vydttvdm
tuto vnitřní směrnici k postupu přijímání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu
solidarity.

1) Směrnice stanovuje postupy pro přijímání a vyřizování žádostí o příspěvek v rámci finančního
vypořádání poskfinutých opatření dětem/žákům škol a školských zaíizeni MČ Praha 13. Jednotlivá
ustanovení obsahují doporučené postupy, které stanovují metodiky vydané Magistrátem hlavního města
Prahy.

2) Škola na zák\adé rozhoclnutí ředitele může umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy
ke vzdéIávání, k zájmové činnosti nebo ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí úplat na
stravné, příspěvku na úhradu provozních nákladťr za pobyt žáka v oddělení školní družiny nebo ve
školním klubu, na provozovanou zájmovou ěinnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat
podporu ztzv. fondu solidarity,

3) Žadatel - zákonný zástupce žáka podává žádost řediteli školy do 5. tlne kažclého měsíce školní
roktl, 202212023 v době od 8 do 15:30 hodin na předepsaném formuláři, který je ke stažení na
intemetové adrese:
https://skoly.praha.eu, https://www.skolyprahv13.cz nebo https://www.fzsmeziskolami
Tuto žádost píedážadatel v ekonomickém oddělení školy paní hospodářce,

4) Ředitel školy posoudí splnění minimálních požadavků daných usnesením MHMP v podané
žádosti a rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplatly ve školním roce202212023 dle § 123,
odst. 4 zákona 56112004 Sb. o předškolním, základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni
(školský zákon), ve znéni pozdějších předpisů na základé předložené žádosti,

5) O rozhodnuti, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno vyrozumí ředitel školy žadatele ve
lhůtě 15 dnů od podání žádosti. V případě, že žáďostl bylo vyhověno, uvede ředitel školy odjaké doby
byla/byly konkrétní tlplataluplaty prominuty, případně, zda byl poskytnut jednorázový příspěvek ve
stanovené výší z Fondu solidarity na aktivity spojené s čirrností školy ve školním roce 202212023.
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6) Na prominutí úplaty z těchto podmínek a usnesení Zastupitelstva HMP není žádný právní nárok.

7) Žadatelje povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá ěestným prohlášením, které je součástí
žáďosíi, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

závérečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni zaměstnanci:

PaedDr. Marta Šeftíková zástupkyně ředitele
Simona Mrázková, ekonomka školy
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