
 

 

Řekněte si o pomoc: úhrada školy v přírodě, družiny, stravného, kroužky v 2. 
pololetí 
V současné době existují různé možnosti podpory. Zjistěte, zda je některá vhodná pro Vás. 
 
ROZCESTNÍK 
Družina: Solidární balíček Pražana 
Obědy: Solidární balíček Pražana, Obědové kontro P7 
Škola v přírodě: Solidární balíček Pražana (Fond solidarity),  
Kroužky ve škole: Solidární balíček Pražana (Fond solidarity), 
Kroužky mimo školu: Kroužek pro každé dítě, Darujeme kroužky (organizace provozující 
kroužek musí být registrována), zdravotní pojišťovny (pohybové kroužky) 
Kroužky v DDM a ZUŠ: Solidární balíček Pražana, Darujeme kroužky 
Další možnosti: Patron dětí, Klub svobodných matek a individuální solidární konta 
jednotlivých škol 
 
 
1) Solidární balíček Pražana ve škole pro MŠ a ZŠ 
Můžete požádat o prominutí plateb za stravné či družinu, pokud: 
- máte trvalé bydliště v Praze a  
- splňujete a doložíte čestným prohlášením jednu z následujících podmínek:  

 čerpáte přídavek na dítě  
 čerpáte příspěvek či doplatek na bydlení 
 čerpáte dávky pěstounské péče 
 čerpáte okamžitou dávku v hmotné nouzi 
 čelíte exekuci nebo jste v insolvenci 
 po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) Vám zbyde méně 

než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den). 
Žádost zde: https://www.praha7.cz/wp-
content/uploads/2022/08/6_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek.pdf 
 
Můžete požádat o příspěvek na školu v přírodě, školní akce nebo kroužek ve škole, pokud: 
- máte trvalé bydliště v Praze 
- není třeba čestné prohlášení, pouze žádost řediteli školy, který žádost vyhodnotí a 
informuje Vás o rozhodnutí. 
Žádost zde: https://www.praha7.cz/wp-
content/uploads/2022/08/7_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY.pdf 
 
 
2) MČ P7: Kroužek pro každé dítě  
Můžete požádat o příspěvek na kroužek ve výši 1.500 Kč na žáka ZŠ a 750 Kč na žáky MŠ. 
Podmínkou je trvalé bydliště v Praze 7. Požádat mohou rodiny v nepříznivé finanční situaci 
(dokládá se čestným prohlášením), které splňují jednu z následujících podmínek:  

 máte 3 a více dětí,  
 jste samoživitel/samoživitelka,  
 jste v exekuci,  
 probíhá oddlužení formou osobního bankrotu,  



 

 

 pobíráte jednu z těchto dávek (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky 
na dítě, příspěvek na mobilitu).  

 Žádáte z jiného závažného důvodu (doloží se vysvětlení). 
V případě žádosti o financování kroužku, který realizuje ZŠ/MŠ nebo DDM P7 a ZUŠ 
(Šimáčkova 16), musí žádost navíc obsahovat čestné prohlášení, že se jedná o případ, u 
kterého není možné financování z magistrátního Solidárního balíčku Pražana.  
 
Termín podávání žádostí pro kroužky na 2. pololetí je od 25. 1. do 28. 2. 2023. 
https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/ 
 
 
3) Úhrada kroužků v DDM nebo ZUŠ 
Můžete požádat o úhradu kroužku v DDM nebo školného v ZUŠ ze Solidární balíček 
Pražana, pokud: 
- máte trvalé bydliště v Praze a  
- splňujete a doložíte čestným prohlášením jednu z následujících podmínek:  

 čerpáte přídavek na dítě  
 čerpáte příspěvek či doplatek na bydlení 

čerpáte dávky pěstounské péče 
 čerpáte okamžitou dávku v hmotné nouzi 
 čelíte exekuci nebo jste v insolvenci 
 po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) Vám zbyde méně 

než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den). 
 
Žádost doplněná čestným prohlášením se podává řediteli DDM Praha 7  
Přispíváme na kroužky a tábory až 100%! | Dům dětí a mládeže Praha 7 | DDM Praha 7 
 
Žádost doplněná čestným prohlášením se podává ředitelce ZUŠ Praha 7  
https://www.zuss.cz/wp-content/uploads/2023/01/BPP_zadost_SKOLNE.pdf 
 
4) Darujeme kroužky 
Podpora se týká rodin v tíživé finanční situaci (pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na 
dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči). Přispívají až 2.000 
Kč na registrované provozovatele kroužků (na P7 je to například DDM P7). Na každých 1.000 
Kč příspěvku, je spoluúčast rodiče 250 Kč. 
https://www.darujemekrouzky.cz/  
 
5) Podpora zdravotních pojišťoven  
Podmínkou není finančí tíseň, týká se všech pojištěnců. 
Na školu v přírodě přispívají:  
VOZP: https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty (1.000 Kč) 
ZPMVCR: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-
prirode (1.500 Kč) 
 
Na pohybové kroužky přispívají:  
VZP: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb (1.000 Kč/rok) 
VOZP: https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti (1.000 Kč/rok) 



 

 

 
6) Klub svobodných matek (týká se také ukrajinských samoživitelek) 
Rodiče samoživitelé mohou čerpat příspěvek na obědy dětem ve školkách a školách, letní 
tábory, kroužky a zájmové aktivity, bydlení, potraviny, oblečení.  
https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular 
 
7) Patron dětí (týká se také ukrajinských rodin) 
Patron dětí pomáhá vybrat finance na nejrůznější potřeby dětí. Žádost je možné uveřejnit 
bez fotky dítěte i celého jména. Více zde: https://patrondeti.cz/zadost 
 
8) Obědové konto Praha 7 
Můžete požádat o odpuštění úhrady obědů ve školách. Tato podpora je určena rodinám, 
které se dostaly do přechodné ekonomicky tíživé situace nebo které těsně nesplňují kritéria 
pro finanční pomoc z Úřadu práce ČR ani další státní podporu, anebo ji ještě nemají 
vyřízenou. Žádost se předkládá řediteli školy, kterou jejich dítě navštěvuje.  
https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/obedove-konto/ 
 
8) Solidární konto školy - KAMÍNEK – veřejná sbírka školy (týká se také ukrajinských rodin) 
O příspěvek mohou žádat rodiny žáků ZŠ Korunovační, které se ocitnou ve finanční nouzi. 
Finanční pomoc je možno využít na úhradu obědů, svačin, nadstandardních pracovní sešitů 
a učebních pomůcek pro děti, úhradu nákladů na mimoškolní vzdělávání dětí organizované 
ZŠ, úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí a návštěv kulturních akcí a představení.  
https://www.korunka.org/clanky-a-galerie/ 
 
Poradna pro rodiny Praha 7  
Pokud jste se ocitli v tíživé životní situaci (např. ztráta zaměstnání, bytová nouze, napětí 
v rodině, domácí násilí…) a potřebujete nezávaznou konzultaci, kontaktujte Poradnu pro 
rodiny Prahy 7. Poradenství je dostupné v pondělí a čtvrtek od 9 do 16 hodin na telefonu 
770 199 296, na e-mailu: poradenstvi@praha7.cz. Poradnu lze také navštívit osobně ve 
čtvrtek od 14 do 16 hodin na radnici MČ P7, U Průhonu 38, 2. patro.  
 
 
 
 
 


