
Žádost o prominutí či snížení úplaty za školské služby  
 

Já, níže podepsaná/ý (zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba) 

 

jméno a příjmení žáka:  

   

zákonný zástupce / jiná opráv. osoba:  

 

datum narozeni žáka: 

  

adresa trval. pobytu žáka:   

 

základní škola: 

 

prohlašuji, že žák má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: 

☐ žák či osoba, jež k němu má vyživovací povinnost, pobírá příspěvek na živobytí 

☐ žák či osoba, jež k němu má vyživovací povinnost, pobírá doplatek na bydlení  

☐ žák či osoba, jež k němu má vyživovací povinnost, pobírá příspěvek na bydlení 

☐ žák pobírá přídavek na dítě 

☐ osoba, jež má k žákovi vyživovací povinnost, je dlužníkem v insolvenčním řízení (s výjimkou oddlužení)  

☐ žák je svěřen do péče osoby pečující a pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 

Slovní upřesnění důvodu, případně slovní vylíčení jiného důvodu, než jsou uvedeny shora: 

 

 

 

 

 

 

Na základě výše uvedeného, žádám o snížení či prominutí úplaty ve školním roce 2022/2023  
 

zvolte právě jednu možnost níže:     zvolte právě jednu možnost níže:  

☐ STRAVNÉ        ☐ PROMINUTÍ 

☐ ŠKOLNÍ DRUŽINA / ŠKOLNÍ KLUB    ☐ SNÍŽENÍ O ____________ %  

 

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a důsledků uvedením nepravdivých 

údajů. Nedílnou přílohou této žádosti je doklad prokazující důvod žádosti (rozhodnutí o přiznání příslušné 

dávky, příspěvku či podpory, výpis z insolvenčního rejstříku, jiný doklad u jiných než uvedených důvodů). 

Jsem si vědom povinnosti bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce řediteli školy oznámit odpadnutí důvodu. 

 

 

V _____________ dne __________  ___________________________ 

             podpis 

 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY (vyplní ředitel školy): O shora uvedené žádosti rozhoduji tak, že 

 

☐ PROMINUTÍ ÚPLATY SE PŘIZNÁVÁ ode dne _______________  do dne ________________ 

 

☐ SNÍŽENÍ ÚPLATY SE PŘIZNÁVÁ VE VÝŠI _____ % ode dne _______________  do dne ________________ 

 

☐ ŽÁDOSTI NENÍ VYHOVĚNO Z DŮVODU: _____________________________________________________ 

 

 

V Praze dne __________________  ___________________________________ (podpis ředitele školy) 


