Žádost

O poskytnutí příspěvku ve formě úhrady školného
za studium na Základní škole Duhovka s.r.o.
ve školním roce ......................................

Část A
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍTĚTI
Dítě
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Občanství:
Trvalé bydliště:
Doručovací adresa:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE
Matka
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:
Doručovací adresa:
E-mail:

Telefon:

Zaměstnavatel a pozice:

Otec
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:
Doručovací adresa:
E-mail:
Zaměstnavatel a pozice:

Telefon:

Část B
EKONOMICKÉ ZÁZEMÍ DÍTĚTE
Počet osob žijících ve společné domácnosti **
Celkový čistý roční příjem všech osob žijících ve společné domácnosti **
**Osobami žijícími ve společné domácnosti se rozumí osoby, které společně uhrazují svoje životní náklady a potřeby,
tzv. společně posuzované osoby. Společně posuzovanými osobami jsou zejména rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, prarodiče,
zletilé děti, pokud tyto s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a jiné osoby společně užívající byt (např.
partner jednoho z rodičů). Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy
na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Matka
Celkový čistý roční příjem matky:

Otec
Celkový čistý roční příjem otce:
Jakou částku z rodinného rozpočtu můžete měsíčně věnovat na úhradu nákladů na studium svého dítěte?

Sourozenci dítěte
Jméno

Věk

Navštěvovaná škola

Čestně prohlašujeme, že nemáme žádné jiné pravidelné či nepeněžité příjmy než výše uvedené, ani nepravidelné příjmy
a peněžité dary přesahující v úhrnu 2 500,- Kč v přepočtu na jednoho člena domácnosti. Jsme si vědomi, že případné
nepravdivé prohlášení může být důvodem k odebrání příspěvku.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem si vědom, že na přiznání příspěvku není právní nárok. Beru na vědomí, že Základní škola
Duhovka si může vyžádat dodatečné podklady a informace, které mohou doplnit celkový obraz sociální situace rodiny,
a že má právo odmítnout udělit příspěvek v případě, že mnou uvedené příjmy neodpovídají skutečné životní úrovni rodiny
nebo v případě, že uvedené údaje nevypovídají jasně a zřetelně o životní úrovni rodiny.
Příspěvek je účelově vázaný na úhradu vzdělávání dítěte a v případě, že bude přiznán, je jeho vyplacení vázáno na podpis
smlouvy o poskytovaném vzdělávání.

Podepsán
Datum: ...................................................................................

Podpis matky .........................................................................

Datum: ...................................................................................

Podpis otce ............................................................................

