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Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

 

Pokyn ředitele k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v 

Praze pro roky 2022 – 2023 
 

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 15. 6. 2022 

umožnilo čerpat školám finanční podporu na zmírnění dopadů inflace pro pražské 

domácnosti a následně dne 5. 9. 2022 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2386 

metodiku pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity. 

 

Střední odborná škola Jarov, se sídlem 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1, může na základě 

rozhodnutí ředitele umožnit svým žákům podle Podmínek pro podávání žádostí 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 (Příloha č. 1) čerpat podporu v podobě 

prominutí úplat na stravné nebo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity. 

 

Oprávněným žadatelem je žák Střední odborné školy Jarov, v případě nezletilosti žadatele ho 

zastupuje jeho zákonný zástupce. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. 

m. Praze. 

 

 

Základní  podmínky, které opravňují čerpat podporu pro Opatření č. 1 – STRAVNÉ 
 

1) Žadatel podává žádost o prominutí úplaty v podatelně Střední odborné školy Jarov na 

adrese 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 na předepsaném formuláři (Příloha č. 2). Podání 

žádosti může být učiněno osobně, držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím 

datové schránky školy (qg3myc7). 
 

2) Žadatel musí splnit alespoň jednu z podmínek nebo pobírat jednu z dávek, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 1 tohoto pokynu, odst. 4), druhá odrážka. 
 

3) Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy, zda žádosti vyhoví či nevyhoví a o 

svém rozhodnutí vyrozumí žadatele. Pokud žádosti vyhoví, oznámí mu současně do jaké 

doby je konkrétní úplata prominuta. 

 

 

Základní podmínky, které opravňují čerpat podporu pro Opatření č. 4 – FOND SOLIDARITY 
 

1) Žadatel podává žádost o přiznání podpory na mimoškolní aktivity organizované školou, 

na umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách či 

jiné náklady spojené se vzděláním a rozvojem žáků v podatelně Střední odborné školy 
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Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

Jarov na adrese 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 na předepsaném formuláři (Příloha č. 

3), který je současně ke stažení na internetové adrese www.pomocprazanum.praha.eu. 

Podání žádosti může být učiněno osobně, držitelem poštovní licence nebo 

prostřednictvím datové schránky školy (qg3myc7). 
 

2) Žadatel musí splnit alespoň jednu z podmínek nebo pobírat jednu z dávek, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 1 tohoto pokynu, odst. 4), druhá odrážka. 
 

3) Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy, zda žádosti vyhoví či nevyhoví a o 

svém rozhodnutí vyrozumí žadatele. Přiznání podpory je plně a výlučně v kompetenci  

ředitele školy. 
  

 

Případné dotazy zasílejte na e-mail: leimerova@skolajarov.cz. 

Pro obě výše uvedené podpory platí, že proti rozhodnutí ředitele se nelze odvolat, tj. nelze 

využít žádné opravné prostředky a rozhodnutí je tedy konečné. 

 

 

V Praze dne 30. 9. 2022 

 

 

 

 

        Mgr. Miloslav Janeček, v. r. 

                   ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 
 

Příloha č. 1 – Podmínky 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 
 

Příloha č. 2 – Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 

pro roky 2022–2023 
 

Příloha č. 3 – Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů 

inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 
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