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Vratky plateb za kroužky ve školním roce 2022/2023 
pro rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě 

nebo pobývají v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany 
 
 

Radě rodičů při ZŠ Mohylová se ve spolupráci s Radou dětí a mládeže hlavního města 
Prahy zapojila do projektu Darujeme kroužky dětem. Podrobnosti o tomto projektu jsou 
na adrese: http://www.darujemekrouzky.cz. 

 
Rodiče dětí ve věku 3 až 18 let, kteří jsou občany České republiky a pobírají 

přídavek na dítě nebo jsou občany Ukrajiny a pobývají v ČR na základě „Víza 
za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a příjem jejich rodiny 
nepřevyšuje 3,4 násobek životního minima, mohou získat příspěvek až 2 000,-Kč 
na každé pololetí a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden. 

 
Tento příspěvek lze použít i na úhradu plateb za kroužky pořádané Radou rodičů 

při ZŠ Mohylová - o. p. s. 
 
Tento příspěvek lze použít nejen na vlastní platbu za kroužky, ale také na nákup 

souvisejících pomůcek a vybavení pro dítě, které jsou potřebné k jeho účasti v kroužku. 
 
Tento příspěvek mohou do 31. prosince 2022 využít i ti, kteří již platby za kroužky 

v prvním pololetí školního roku 2022/2023 uhradili, v takovém případě jim bude jejich 
platba vrácena. 

 
Pro získání tohoto příspěvku je zapotřebí zaregistrovat se jako žadatel do systému 

„Aktivní město“ na adrese: http://moje.aktivnimesto.cz/registrace/uzivatel  
a doložit potřebné dokumenty (potvrzení o přiznání dávky „Přídavek na dítě“ nebo příslušné 
vízum). 
  

Žadatel tím získá dva vouchery po 1 000,-Kč, pro jejichž uplatnění si v systému bude 
moci vybrat jeden nebo dva kroužky z nabídky registrovaných organizací a jimi pořádaných 
aktivit pro děti. 
 

Tento voucherový systém podpory volnočasových aktivit organizuje Česká rada dětí 
a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Finančně jej podporují i další nadace 
a instituce. Pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání 
pro děti z rodin v tíživé finanční situaci žijící v České republice včetně dětí cizinců / občanů 
uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem. 
 

V Praze dne 1. prosince 2022 


