
Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 
F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání (školní družinu) 

číslo jednací: ……………….. 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání, v platném znění, žádám tímto o prominutí úplaty za zájmové 

vzdělávání ve školní družině.  

Jméno a příjmení žáka/žákyně: …………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………….. Třída: ……………………………..  

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………… 

 

Důvodem žádosti je:   

  žák nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,  

  žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona 

o sociálních službách,  

  žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře.  

Doklady prokazující jednu z výše uvedených skutečnosti je nutné předložit při žádosti 

o prominutí úplaty a následně každé tři měsíce. Doklady musí být doloženy vždy k 20. dni 

posledního měsíce kalendářního čtvrtletí.  

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte):  

Jméno a příjmení, titul: …………………………………… Datum narození: …………………. 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………… 

Doručovací adresa: ……………………………………………………………………………... 

 

Ke své žádosti přikládám následující doklady:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

V …………………… dne ……………………  

        ……………………………. 

 Podpis žadatele 



Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 
F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání 

číslo jednací: ……………….. 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání, ředitel školy  

promíjí úplatu za zájmové vzdělávání (školní družinu). 

Rozhodnutí je vydáno na základě žádosti o prominutí úplaty ze dne ………. a je platné ode dne 

schválení žádosti do ………………..  

Podmínkou trvání je čtvrtletní předkládání dokladů, prokazujících trvání skutečnosti uvedené 

v žádosti. Doklad musí být předložen vždy nejpozději k 20. dni posledního kalendářního 

čtvrtletí. V případě nedodržení termínu pro předkládání dokladů se úplata za zájmové 

vzdělávání dále nepromíjí. 

 

V Havířově dne ……… 

 

      

 ……………………………… 

 Mgr. Tomáš Ptáček  

 ředitel školy 

 


