
 

   Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 
 
 

k rukám ředitele školy                                přijato dne:______________ pod č.j.:__________ 

 

Věc: Žádost o snížení / prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD 
(FORMULÁŘ VYPLŇTE  HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

 
       Žádám   tímto  ředitele  Základní  školy Hustopeče, Komenského 2 o snížení - prominutí* 

úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro žáka:                   (* - nehodící se škrtněte) 

 

 

_________________________________________ ,       ___________________ ,       _____ , 

                          (jméno a příjmení)                                        (datum narození)              (třída) 

 

Zdůvodnění žádosti: 

(* - nehodící se škrtněte)  
 

Žádám o snížení - prominutí* základní měs.úplaty za záj.vzdělávání ve ŠD ve výši ______ %.  
 

(v případě žádosti ve výši od 1 do 99 % se jedná o snížení; v případě 100 % se jedná o prominutí) 
 

z následujícího důvodu (zakroužkujte odpovídající variantu/y a ostatní škrtněte): 
 

a) výše uvedený žák je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle 

zákona o pomoci v hmotné nouzi 
 

b) zákonný zástupce ___________________________________ (jméno a příjmení) výše 

uvedeného žáka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle 

zákona o pomoci v hmotné nouzi 
 

c) výše uvedenému žákovi náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních 

službách 
 

d) zákonnému zástupci _________________________________ (jméno a příjmení) výše 

uvedeného žáka náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách 
 

e) výše uvedený žák je svěřený do pěstounské péče a má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře  

f) z důvodu uzavření školní družiny – mimořádná opatření vládních orgánů  

a. tuto skutečnost není nutno dokládat žádným dokladem 
 

Tuto skutečnost prokazuji tím, že přikládám příslušný doklad. 

(jako např. „potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi“ apod. a kopii dokladů, 

které prokazují, že je příslušná dávka nebo příslušný příspěvek skutečně vyplácen/a). 

 

 

_______________________________________________ 

   (jméno a příjmení žadatele - zákonného zástupce žáka) 

 

_______________________________________________ 

                            (doručovací adresa) 

 

 

 

V _______________________ dne _____________           ____________________________ 

        (podpis zákonného zástupce žáka) 

 


