
 

 

INFORMACE O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE 

DO PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady 

a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří 

pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, 

aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. 
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Podmínky pro získání a udržení podpory: 

 dítě ve věku 3 – 15 let, 

 dítě patří do okruhu společně posuzovaných osob pro 

příspěvek na živobytí a má na něj nárok v období potvrzování 

cílové skupiny Úřadem práce, 

 školka/škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu, 

 dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně 

školky/školy; nepřítomnost dítěte ve škole musí být řádně 

omluvena a pod dobu nepřítomnosti jídlo odhlášeno. 

Proces získání podpory: 

 zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení 

do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 

 zákonný zástupce navštíví školské zařízení, kde podepíše 

souhlas se zapojením dítěte do stravování (formulář lze 

získat v MŠ/ZŠ či zařízení školního stravování). 
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