
NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE 

 Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou: 

o předškolní vzdělávání (MŠ), 

o ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,  

o vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ), 

o zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních 

 družinách, 

o školní stravování, 

o další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, 

 soustředění, kurzy apod.),  

o ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

 sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, 

 denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, 

 odlehčovací služby, osobní asistence).  

V rámci dotačního programu jsou kompenzovány úplaty za členské příspěvky, 

školní a mimoškolní aktivity stanovené příslušnými právními předpisy a ostatní 

úplaty za kurzy, soustředění a akce, které souvisí se školními i mimoškolními 

volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, a úplaty za ambulantní a terénní 

sociální služby.  

  



JAK O PODPORU POŽÁDAT 

Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní 

zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity. 

  

1. Zájemci o podporu doloží organizaci, u které chtějí čerpat podporovanou 

aktivitu, vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně požadovaných příloh o 

pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příp. s potvrzením o čistém 

měsíčním příjmu. 

  

 formulář žádosti o podporu (Excel) 

 formulář žádosti o podporu (PDF) 

 vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel) 

 vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF) 

  

2. Organizace zkontroluje nárok na podporu a předložené doklady od zákonných 

zástupců dětí. 

 

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY 

Výše podpory na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč. 

Podpora může být čerpána u více organizací, avšak dílčí příspěvky na aktivity u 

jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou 

osobu, tj. za jedno dítě. 

  

https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.pdf


JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT 

Spolu s žádostí o podporu (Excel) je nutné doložit alespoň jeden z 

následujících dokladů:  

  

 potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek 

pobírá zákonný zástupce podporované osoby vzor formuláře (Word), 

  

 potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek 

pobírá zákonný zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word), 

  

 potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před 

podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, 

případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo 

příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od 

OSSZ. 

  

Formuláře ve formátu PDF ke stažení zde: 
vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu (PDF) 

vzor formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě 

(PDF) 

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel) 

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF) 

 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/myvtomjihocechynenechame.cz/files/soubroy/06_Potvrzen%C3%AD%20%C3%9A%C5%98ADU%20PR%C3%81CE%20.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/myvtomjihocechynenechame.cz/files/soubroy/06_Potvrzen%C3%AD%20%C3%9A%C5%98ADU%20PR%C3%81CE%20.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.pdf

