
MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I. 

 

I. Obecné informace 

ZŠ a MŠ, L. Kuby, ČB se zapojila do dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME. Tento 

dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi od 3 do 19 let a je zaměřen 

na školní a mimoškolní aktivity dětí. Podpora se bude týkat výdajů prvního pololetí školního roku 

2022/2023. 

Podporované aktivity, které se týkají naší školy:  

• náhrada úplaty za předškolní vzdělávání  

• náhrada úplaty za školní stravování  

• náhrada úplaty za lyžařský kurz 

Výše příspěvku na dítě činí maximálně 4 000 Kč. Příspěvek může být čerpán u více organizací (např. 

nejen u nás ve škole, ale také u jiných organizací zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a 

sportovní aktivity dětí a mládeže). Příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu 

přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu (tj. za dítě). 

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 společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč 

včetně.  

Podrobné informace k dotačnímu programu najdete na stránkách Jihočeského kraje: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/  

II. Podávání žádostí v naší škole 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o podporu, musí vyplnit formulář "žádost o podporu" včetně 

požadovaných příloh. Dále musí odevzdat požadovaná potvrzení (z úřadu práce, potvrzení od 

zaměstnavatele, potvrzení OSSZ apod.). Potřebné formuláře najdete na stránkách Jihočeského kraje: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze  

Všichni žadatelé musí mít potvrzený formulář od úřadu práce. 

Vyplněnou žádost a požadované přílohy doručí zákonní zástupci do školy a žádosti budou 

registrovány do systému projektu.  

Žádosti budou přijímat: 

• MŠ: Bc. Iva Schneedorferová  

• ZŠ: přes online rezervační systém školy 

Ukončení přijímání žádostí na naší škole je 14.12.2022 

Poté, co budou zaregistrovány všechny žádosti od zákonných zástupců, požádá škola Jihočeský kraj 

o poskytnutí dotace ve výši dle zaregistrovaných žádostí. Žádost školy musí schválit Zastupitelstvo 

Jihočeského kraje. Pokud Zastupitelstvo žádosti školy vyhoví, sepíše se školou smlouvu a poté obdrží 

škola dotaci. Škola provede vyúčtování výdajů zákonných zástupců za 1. pololetí a poukáže peníze na 

účet. 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze


III. Poznámka k čerpání za aktivity: 

Rodič/zákonný zástupce si sám určí výši příspěvku, kterou chce čerpat na požadované aktivity (v součtu 

maximálně 4000 Kč). Tyto částky škola prostřednictvím aplikace zablokuje. Pokud dítě/žák např. celou 

zablokovanou částku z jakýchkoli důvodů nevyčerpá (např. na stravu kvůli nemoci), má smůlu, 

příspěvek (resp. jeho nevyčerpaná část) se nebude moci využít na jinou aktivitu. 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2022 
 
 
 

Mgr. Romana Kábelová 
                                                                                                                                                     ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 


