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Směrnice k Fondu solidarity 

CJ_KGYMP8 00226/2023 

Ředitel školy vydává podle Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/5 ze dne 

16. 6. 2022 tuto směrnici, která upravuje podmínky pro realizaci opatření ke zmírnění dopadů 

inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022–2023 v příspěvkové organizaci Karlínské 

gymnázium, Praha 8, Pernerova 25. 

I. 

Opatření – Fond solidarity 

Ředitel školy zřizuje Fond solidarity. Žadateli je rozhodnutím ředitele školy možné z Fondu 

solidarity poskytnout podporu k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních 

aktivitách organizovaných školou. Podporu je možné poskytnout na částečnou úhradu nákladů 

spojených lyžařským výchovně-vzdělávacím kurzem (obvykle 2. ročník). 

II. 

Oprávněný žadatel 

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hlavním městě Praze. Trvalý pobyt na 

území hlavního města Prahy prokazuje žadatel předložením občanského průkazu či jiného 

obdobného dokladu. Žádosti od žadatelů, kteří nemají trvalý pobyt v hlavním městě Praze, 

nebudou přijaty. 

Žadateli může být poskytnuta podpora ve výši odpovídající částce vypočtené tak, že celková 

alokovaná částka bude rovnoměrně rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele, přičemž 

maximální podpora činí 90 % z celkové ceny mimoškolní aktivity organizované školou a 

zároveň nepřekročí částku 10.000,- Kč v součtu za celý školní rok. 

Nezletilý žadatel je při podání žádosti zastoupen zákonným zástupcem. 

III. 

Podání žádosti 

Žádost se podává v termínu stanoveném ředitelem školy v sekretariátu školy na předepsaném 

formuláři „Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů 

inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023“, který tvoří přílohu této směrnice. 

IV. 

Posouzení žádosti, vydání rozhodnutí

O podané žádosti rozhodne ředitel školy nejpozději v poslední pracovní den měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost podána, a to za podmínky, že škola již obdržela 

od Hlavního města Prahy finanční prostředky, ze kterých bude podpora poskytována. 

O přiznání podpory vyhotoví ředitel školy rozhodnutí, které bude obsahovat výši přiznané 

podpory. Stejnopis rozhodnutí ekonom-správce rozpočtu školy. 

 



 

 

V. 

Poskytování podpory 

Podpora je poskytována ve formě úhrady stanovené části ceny za mimoškolní aktivitu. 

V případě, že je výše podpory stanovena procentním podílem z celkové předpokládané ceny 

mimoškolní aktivity, bude při následném vyúčtování tento poměr dodržen. 

VI. 

Platnost a účinnost 

Tato směrnice je vydána dne 24. 1. 2023 a nabývá účinnosti dne 24. 1. 2023. 

RNDr. Petr Viták, 

ředitel školy 


