
Krajský úřad Jihočeského kraje připravil dotační program na podporu rodin v regionu zaměřený 

na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže „My v tom Jihočechy nenecháme I“. Podpora 

je určena pro nízkopříjmové domácnosti s dětmi ve věku od 3 do 19 let.  

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity za období září 2022 až 

leden 2023 prostřednictvím základní školy, kterou jejich dítě navštěvuje. 

Dotaci lze čerpat například na školní stravné nebo na platbu za pobyt žáka ve školní družině 

(za období od 1.9.2022 do 31.1.2023), lyžařský kurz (i když se koná v únoru). 

Celkově může být žádáno maximálně o 4000 Kč na dítě. Dítě musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt 

v Jihočeském kraji. 

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je: 

• pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo 

• pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo 

• čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč 

včetně 

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a 

jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v 

evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce). 

 

Podrobné informace k projektu (včetně formuláře žádosti a příloh) jsou k dispozici na níže 

uvedených webových stránkách Jihočeského kraje:  

Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME 
(myvtomjihocechynenechame.cz) 

Formuláře žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu 10. 11. – 12. 12. 2022 

v době od 8:00 – 14:00 hod. Poté proběhne jejich kontrola oprávněnosti, následně pak škola 

požádá Krajský úřad Jihočeského kraje o prostředky z dotace. Po získání vyžádaných 

prostředků bude škola oprávněným žadatelům proplácet náklady spojené s žádostí žadatele 

zpětně (na číslo účtu uvedené v žádosti).  

V případě otázek se obracejte na Mgr. Alenu Paroubkovou  

Email: alena.paroubkova@zsnerudova.cz  

nebo telefonní číslo: 728 215 213 – lze domluvit i schůzku ve škole 

Je možné využít telefonní kontakty uvedené na: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/ 
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Cena stravného září 2022 až leden 2023: 

 

Strávníci - věk Cena oběda Cena za září 2022 až leden 2023 

– max. 96 školních dnů 

7 – 10 let 32 Kč 3072 Kč 

11 – 14 let 34 Kč 3264 Kč 

15 let a více 36 Kč 3456 Kč 

 

Platba za pobyt žáka v ŠD je 150 Kč/měsíc – lze tedy žádat za období září 2022 až leden 2023 

o 750 Kč. 

 

 

 

 


