
Podpora školního stravování 

 

Obecná podmínka 

• Přijetí ke vzdělávání = nárok na školní stravování 

• Pouze po dobu pobytu ve škole 

 

1. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 

Projekt s názvem „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“  

Příjemce dotace: 

• všechny kraje + hlavní město Praha 

• Liberecký kraj je v projektu zapojen od 2.pololetí školního roku 2015/2016 

Určeno pro: 

• mateřské, základní školy a víceletá gymnázia na území zapojených krajů (pro žáky plnící 

povinnou školní docházku ve víceletém gymnáziu) 

Podmínka zapojení: 

• Děti ve věku 3–15 let, přijaté ke vzdělávání, které se jako společně posuzované osoby z 

hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi. 

Možnost zapojení: 

• Aktuální školní rok 2021/2022 – již NELZE zapojit 

• Školní rok 2022/2023 – pokud je škola zapojená a dítě ověřeno Úřadem práce, lze zapojit od 

1.9.2022 

Webový odkaz  

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlasene-vyzvy#sci 

 

2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 

DOTAČNÍ VÝZVA K PODPOŘE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ROCE 2022 

Příjemce dotace: 

• spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení 

registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb (dále 

jen NNO) 

Určeno pro: 

• základní školy  

Podmínka zapojení: 

• žáci základních škol bez ohledu na zřizovatele v případě, že základní vzdělávání v této škole 

není poskytováno za úplatu, přičemž jichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, nebo 



jsou konfliktem na Ukrajině donuceni hledat útočiště v České republice a pobývají zde na 

základě víza za účelem strpění. 

• Žáka lze podpořit z výzvy pouze v případě, že mu byla prominuta nebo snížena úplata za 

školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona. 

• Žáka lze podpořit z výzvy pouze v případě, že s tím vysloví souhlas nebo o podporu požádá 

danou NNO 

o základní škola, kterou žák navštěvuje, a  

o zákonný zástupce žáka. 

Možnost zapojení  

• Projekt musí být uskutečněn v období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 

• Seznam zapojených NNO bude zveřejněn na stránkách MŠMT v 2.polovině dubna 

o Nejčastěji se školy obrací na WOMEN for WOMEN https://www.obedyprodeti.cz/ 

 

Webový odkaz  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-

zaku-2022?highlightWords=%C5%A1koln%C3%AD+stravov%C3%A1n%C3%AD 

 

3. Ostatní  

Nabídka ředitelky ZŠ Mikulova, Praha 4 

• Zájem sponzorů, kteří jsou ochotni platit obědy dětem z Ukrajiny, jejichž rodiče si v tuto chvíli 

nemohou dovolit obědy hradit. 

• Ředitelé mohou pro více informací kontaktovat výše uvedenou školu na email: 

pacherova@zsmikulova.cz 

 

 


