
Příloha 2:  Doklady k žádosti o změnu výše příspěvku pro šk. rok  2012/2013. 
 

 

I. Ve školním roce 2012/2013 bude snížen příspěvek o 50 % těmto studentkám - studentům: 
 

a) jejichž některý ze živitelů, žijících se studentkou - studentem ve společné domácnosti, je: 

           - plně invalidní, 

- uchazeč o zaměstnání (nezaměstnaný), 

- pečující o postiženého člena rodiny (není výdělečně činný), 

- na mateřské dovolené, 

- ve starobním důchodu; 

b) jejichž živitel, žijící se studentkou - studentem ve společné domácnosti, je samoživitel; 

c) pokud z jedné rodiny navštěvuje na naší škole obory školy se „školným“ více dětí; 

d) kteří jsou ubytováni na domově mládeže školy; 

e) u nichž náklady na každodenní dojíždění do školy běžnými hromadnými dopravními pro-

středky činí více než 90,- Kč denně. 

 

 

II. Ve školním roce 2012/2013 bude snížený příspěvek o 80% těmto studentkám - studentům: 
 

a) v jejichž rodině vzniká nárok na snížení dle bodu I. ve dvou a více bodech. 

b) jejichž rodině jsou vypláceny dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti (= mají pří-

jem do životního minima) příslušným sociálním odborem příslušného úřadu (není myšlen pří-

davek na dítě a sociální příplatek). 

c) těhotným studentkám, studentkám matkám a studentům otcům. 
 

 

Dokladem  pro přiložení k písemné žádosti na snížení I.a, II.a,b je kopie rozhodnutí příslušného 

úřadu 

o plné invaliditě, 

o nezaměstnanosti, 

o péči o postiženého člena rodiny, 

o mateřské dovolené, 

o starobním důchodu, 

o přiznání dávky sociální péče. 
 

Dokladem pro přiložení k písemné žádosti na snížení I.b je čestné prohlášení samoživitelky - samo-

živitele. 
 

Dokladem pro přiložení k písemné žádosti na snížení I.e jsou jízdenky potřebné pro jednu zpáteční 

cestu do školy.  

 

Termín na podání žádosti je do 27.9.2012. 

Termín k vyrozumění oprávněnou stranou o vyřízení žádosti povinné straně je do 10. 10. 2012. 

 

 

Poznámka: V případě vážné rodinné finanční situace, z důvodu, který není zahrnut ve výše uvede-

ném, lze dohodnout snížení, popřípadě změnu platebních termínů, osobně s ředitelkou 

školy. 

 

 

 

 

 


