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Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině 

 

Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině pro dítě 

jméno a příjmení        ……………………………………………………… 

datum narození              …………………………………….……………….. 

místo trvalého pobytu       ……………………………………………………… 

adresa pro doručování ……………………………………………………… 

 

1. Zákonní zástupci dítěte: 
 

jméno a příjmení ……………………………………………………………… 

místo trvalého pobytu ………………………………………………………… 

adresa pro doručování ………………………………………………………. 

ID datové schránky ………………  

Podpis: ………………………. 

 

jméno a příjmení ……………………………………………………………… 

místo trvalého pobytu ………………………………………………………… 

adresa pro doručování ………………………………………………………. 

ID datové schránky ……………… 

Podpis: ………………………. 
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2. Ředitel školy: 
Mgr. Jan Vondrouš 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 

 

 

Žádám o prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině na školní rok  

2020/2021 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Svoji žádost dokládám: 

 

1. Potvrzení sociálního odboru o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi 
 

 

 

………………………………          ……………………………… 

podpis žadatele   podpis žadatele 

           

V Praze dne ……………………… 
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P O T V R Z E N Í    

 

doložení podkladů k vydání rozhodnutí o prominutí úplaty  

za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině 

 

Dítě,  žák  

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

a) je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný 
zástupce nebo jiná oprávněná osoba (§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

b) má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo  
jeho část je vyplácena (§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,  

ve znění pozdějších předpisů) 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

V Praze dne ………………………… 
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