Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11
Mgr. Tomáš Táborský, ředitel školy

Věc: Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Vážený pane řediteli,
v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
a podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
Vás tímto žádám o:  snížení úplaty  prominutí úplaty
za zájmové vzdělávání ve školní družině pro:  mého syna

(zaškrtněte)

 mou dceru

(zaškrtněte)

jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození dítěte: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………
žáka/žákyni ……… třídy Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 na období školního roku 20……./…….
z následujícího důvodu:

(zaškrtněte)

 účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
 účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči
podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tuto skutečnost prokáže řediteli
(§ 47f zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené se snížením nebo s prominutím úplaty
za zájmové vzdělávání ve školní družině bude vyřizovat zákonný zástupce uvedený níže.
jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………….
datum narození zákonného zástupce: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………..
Součástí žádosti je tato příloha (povinná):

(zaškrtněte)

 potvrzení, že zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi nebo
 potvrzení, že zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči nebo
 potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče
a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen
Tato žádost je platná po dobu jednoho školního roku.
Doklady potřebné k osvobození od úplaty se předkládají každé 3 měsíce.
Nové doklady je nutné předložit po uplynutí 3 měsíců, a to nejpozději do konce měsíce následujícího
po uplynutí tříměsíční lhůty. V případě opožděného předložení dokladů se platba promíjí až od měsíce,
ve kterém byly doklady opětovně dodány.
Zákonný zástupce se zavazuje, že veškeré změny související se snížením nebo prominutím úplaty
za zájmové vzdělávání nahlásí na vedení školy do 7 pracovních dnů od doby, kdy k nim došlo.
V ………………………………………………… dne ……………………………………

……………………………………………….
podpis zákonného zástupce

