
v otázkách a odpovědích …



Základní informace - 1
➢Co je „My v tom Jihočechy nenecháme I“?

➢neinvestiční dotační program sociálního charakteru na podporu vybraných 
skupin rodin s dětmi od 3 do dovršení 19 let na školní a mimoškolní 
aktivity

➢Co je cílem?
➢podpora dětí ze společných domácností zejména ekonomicky

ohrožených inflační a energetickou krizí - dětí s trvalým pobytem na
území Jihočeského kraje – v zachování, rozvoji a finanční
dostupnosti v těchto aktivitách:
➢ školní a mimoškolní zájmová činnost,
➢ školní stravování,
➢ ubytování dětí a mládeže



Základní informace - 2
➢Jaká je maximální výše podpory?

➢4.000,-- Kč na každou podpořenou osobu za všechny aktivity všech 
organizací pořádajících aktivity/služby pro podpořené osoby

➢Pro aktivity/služby v jakém časovém rozpětí se program podpory 
vztahuje?
➢pro období od 1. 8. 2022 – 31. 1. 2023 (vyjma členských příspěvků, 

zde včetně druhého pololetí šk. roku 2022/2023)
➢Kde se mohu o programu dozvědět podrobněji a více?

➢www.myvtomjihocechynenechame.cz
➢Internetové stránky ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, sekce 

Dokumenty, štítek „My v tom Jihočechy nenecháme I“

http://www.myvtomjihocechynenechame.cz/


Kdo je kdo … 1
➢Kdo je poskytovatelem podpory?

➢Jihočeský kraj

➢Kdo se může zapojit a stát se podpořenou osobou?
➢dítě, žák, student narozený v rozpětí 2. 8. 2003 – 1. 8. 2019 s trvalým 

pobytem k 1. 8. 2022 na území Jihočeského kraje,

➢podporovány budou děti žijící v některé z takto definovaných společných 
domácností (splnění alespoň jedné z následujících odrážek):
➢ pobírána dávka „Příspěvek na dítě“ v některém měsíci roku 2022,

➢ pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022,

➢ čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena společné domácnosti 
nepřevyšující 13.000,-- Kč



Kdo je kdo … 2

➢Kdo může žádat o podporu ve prospěch podpořené osoby?
➢zletilý studující (sám jako podpořená osoba), zákonný

zástupce nezletilého dítěte, žáka,

➢zákonný zástupce nezletilé podpořené osoby a jeho
manžel/druh/partner žijící ve společné domácnosti nesmí
být ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců
vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadech práce;
totéž platí pro osoby zaopatřující vyživovací povinnost vůči
zletilým studujícím



Jak se zapojit – žádost o podporu
➢ Jak se může osoba do programu zapojit?

➢ podáním žádosti organizaci, která realizuje konkrétní aktivitu/službu pro podpořenou osobu
➢ Jak má žádost vypadat a co musí obsahovat?

➢ všechny formuláře jsou k dispozici pod zde uvedenými názvy na internetových stránkách
školy, v sekci Dokumenty, štítek „My v tom Jihočechy nenecháme I“

➢ žádost musí být vyplněna a podepsána v příslušném formuláři („Žádost o podporu“),
doručena v určeném termínovém rozpětí příslušné organizaci a vybavena přílohami
dokládajícími oprávněnost žádosti:
➢ skutečnosti podle potvrzení příslušného úřadu práce na formuláři „potvrzení úřadu práce,“
➢ fyzické osoby s povinností podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 prostřednictvím

formuláře „potvrzení o příjmech – podle řádku č. 14 v žádosti“
➢ fyzické osoby pouze se závislými příjmy (pracovní poměr, DPP, DPČ) potvrzením o příjmech od

mzdové účtárny každého jednotlivého zaměstnavatele za období 3 měsíců bezprostředně
předcházejících měsíci podání žádosti,

➢ případné ostatní další specifické skutečnosti (např. dávky apod.) na formulářích a dle pokynů
uvedených v „žádosti o podporu“



Žádost o podporu – kdy, jak a kam…
➢Kdy lze žádost podat?

➢v ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny budou žádosti přijímány v
období od 13. 9. 2022 do 21. 10. 2022

➢Jak žádost doručit?
➢ elektronicky nebo ručně podepsaný formulář „žádost o podporu“

spolu s nezbytnými přílohami je možné do ZUŠ doručit:
➢ osobně v úředních hodinách do kanceláře školy,
➢ poštou do sídla školy: Trhové Sviny, Sokolská 1052, 374 01,
➢ elektronicky na e-podatelnu školy – info@zustsviny.cz; žádost včetně

příloh musí být v podobě příloh e-mailové zprávy ve formátu PDF,
➢ datovou schránkou – ID datové schránky: btaevw2

mailto:info@zustsviny.cz


Jak to celé v případě ZUŠ probíhá …

podání žádosti
administrace žádosti školou 

– kontrola oprávněnosti 
žadatele, úplnosti žádosti

registrace podpořené osoby 
ve webové aplikaci 

poskytovatele dotace; 
archivace dokumentace 
žádosti v ZUŠ 3 roky

potvrzení poskytovatele 
dotace o rezervaci konkrétní 

finanční výše podpořené 
osobě v ZUŠ (na základě 
případných jejích dalších 

žádostí u jiných organizací)

ZUŠ sdělí žadateli výši 
rezervované částky podpory, 

domluva na postupu v 
případě doplatků rozdílů, 

apod.



Jaké informace by se ještě mohly hodit … 1
➢Měl bych zájem se do programu zapojit, ale už jsem úplatu/kurzovné 

zaplatil ….
➢to ničemu nebrání – registrací podpořené osoby na webu

poskytovatele dotace je spuštěn proces vedoucí k navrácení již
zaplacených prostředků – podrobnosti vratky domluví škola s
žadatelem

➢Jsem oprávněným žadatelem a chtěl bych žádat pro podpořenou
osobu v části programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“
(podpora dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let
věku). Mohu se zapojit se žádostí o podporu i do tohoto programu
„My v tom Jihočechy nenecháme I“?
➢souběh podpory jedné osoby v obou programech je vyloučen



Jaké informace by se ještě mohly hodit … 2
➢Je možné o podporu požádat poskytovatele dotace přímo – bez 

prostředníka v podobě organizace pořádajícího aktivity/služby pro 
podpořené osoby?
➢není - oprávněným účastníkem v programu „My v tom Jihočechy nenecháme

I“ je organizace pořádající aktivity/služby pro podpořené osoby

➢Kdo, jak a po jaké období nakládá v této věci s osobními údaji žadatelů?
➢ organizace, jejímž prostřednictvím se žádost o podporu podává – v rozsahu

údajů uvedených v žádosti, dokumentace se v organizaci uchovává po dobu 3
let

➢poskytovatel dotace v rozsahu údajů uvedených o podpořené osobě ve
webové aplikaci poskytovatele dotace (jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné
číslo)



Jaké informace by se ještě mohly hodit … 3

➢Na koho se mohu obracet v ZUŠ s případnými žádostmi o 
další informace v této věci?

➢Informace poskytne pracovník se svěřenou agendou úplat 
za vzdělávání v naší ZUŠ – paní Ludmila Vaňková: 
vankova@zustsviny.cz

mailto:vankova@zustsviny.cz


Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci 
ve šk. roce 2022/2023.


