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Vnitřní předpis o íealízaaiBalíčkupomoci Pražanům

1.'

Žádost na předepsaném formuláři přijímá ředitelka školy v Mateřské škole, Praha 4,

Voráčovská2 ve dnech 26.9. oď 8 do 15 hodin pro měsíc říjen a 23.II. od 9 do

2.
3.

4.

16

hodin pro měsíc listopad a prosinec 2022.
Nelze žádatzpétné
O rozhodnuti, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, ředitel v přiměřené lhůtě
vyrozumí žadate|e.
V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní
úplata prominuta.

Y Praze dne20.9.2022

Bc. Iva Kopecká, řed. školy

Uoláhr*tl

váženírodiče,
hl. m. Praha schválilo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahyč.3815ze dne 16.6.2022umožnilo
čerpat finančnípodporu školám a školským zařízením zřizovanými městskými částmi hl. m. Prahy na
zmírnění dopadů inflace pro pražskédomácnosti.

Žádostise předkládajína předepsaném formuláři, ktený je ke staženínaportálu školstvíhl.m, Prahyna internetové adrese:
https://skolv,praha.eu/Pro-skolv-balicek-pomoci-praza

num/area ].2354

prováděcí metodika pro Mateřskou školu, Praha 4, Voráčovská 2 je stanovena Vnitřním předpisem.
Přílohy:

Vnitřní před pis, Žádost

V Praze 20,9.2022

Bc. lva Kopecká
ohlá šlola, Praha4, Uorálorska
Vorábuslú2824
'470l} Pralu4-Fulolí
tlb:8í38520a

Hnm
Hf|

žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů
inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

tá,níže podepsaná/ý (prohlašovatel či zákonný zástupce)
j

méno a příj men í dítéte/žáka/ účastníka:

jméno a příjmení zákonného zástupce:

t

l

I

-l

datu m narozen í dítéte/ žáka/ účastníka

J

:

ad resa

trvalého pobytu

d

____l
]

ítěte/žákalúčastníka:
]

zapsán/a do š,koly/školskéhozařízení:

]

prohlašuji, že mám trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a že spIňuji alespoň jednu z následujících podmínelc
definovanou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38l5 ze dne 16. 6,2O22z
Zaškrtněte odpovídajícípodmínku nebo více podmínek, pokud je splňujete.

l

l pobiram příspěvek či doplatek na bydlení

l l t"li.

i

, poUrra, okamžitou dávku v hmotné nouzi

'
,

: pobírám přídavek na dítě

. l
', ,

pobírám dávky pěstounské péče

exekuci/insolvenci

pobírám dávky pěstounské péče
Po zaplacení nákladů na bydlenídomácnosti zbyde
méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících

osob 300 Kč/den) - do nákladů lze zahrnout i splátku
hypotéky či družstevníhopodílu na nemovitost,
ve které rodina bydlí

Na základě výše uvedeného, žádám o prominutí úpIaty ve školním roce 2O22l2O23
(dle § 1 23 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů).
Zaškrtněte odpovídajícíjedno nebo více opatření, v rámci kterého/kterých žádáte o prominutí úplaty dle příslušnéhoustanovení školského zákona. Opatření jsou
definována Podmínkami pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na
domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

,Opatřeníč.l-STRAVNÉ

l

opatřeníč.2-ŠKoLNÉ

|--'l opatrení č. 3 - DRužlNy A KLuBy

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a důsledkůuvedením nepravdivých údajů.

V Praze dne:
Podpis prohlašovatele či zákonného zástupce

