
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

ŽÁDOST O SLEVU ŠKOLNÉHO

Žádám o slevu z příspěvku na školné pro školní rok  .................. / ...................  K žádosti uvádím:

Jméno a příjmení žáka

Datum a místo narození

Bydliště

Škola, třída

Rodiče / zákonní zástupci žáka:

Otec Matka

Jméno a příjmení

Zaměstnání

Čistý měsíční příjem (viz vysvětlení)

Potvrzení zaměstnavatele

Další nezaopatřené osoby, odkázané výživou na rodiče:

Jméno a příjmení Věk Škola / zaměstnání Měsíční příjem / Kč

Potvrzujeme, že manžel (ka) žadatele není zaměstnána.

Datum:  ....................................  Podpis:  ...................................  razítko:

Doporučení třídního učitele ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925:

......................................................................................................................................

Datum:  ....................................  Podpis:  .................................................

Vyjádření / rozhodnutí ředitele ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925:

......................................................................................................................................

sleva v %:  .....................

Datum:  ....................................  Podpis:  ................................... razítko:

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou správné a jsem si vědom (a) následků 
nepravdivého prohlášení.

V  .............................................. dne  ..................................  Podpis žadatele  ..................................



Vysvětlení:

Příjmem se rozumí všechny příjmy uvedené v § 5 zákona 463/1991 Sb., v platném znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou příspěvku. Za příjem se považují:

 příjmy z jakékoliv výdělečné činnosti po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění; u osob 
samostatně výdělečně činných se za příjem považuje vyměřovací základ, ze kterého bylo placeno 
pojistné

 všechny příjmy z výnosů z majetku, a to po odečtení daní a pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění

 peněžité dávky nemocenského a důchodového zabezpečení včetně přídavků na děti a výchovného
 rodičovský příspěvek a další státní dávky (s výjimkou příspěvku)
 hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
 dávky sociální péče
 výživné a příspěvek na výživu
 další opakující se nebo pravidelné příjmy

Za příjem se nepovažují:
 prospěchové stipendium žáka a studenta a odměna žáka středního odborného učiliště
 výdělek nezaopatřených dětí za práce konané v době školních prázdnin a z příležitostného 

zaměstnání, které nezakládá pravidelný příjem
 jednorázové dávky nemocenského a důchodového zabezpečení
 dávky sociální péče poskytované vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost 

a jednorázové dávky sociální péče poskytnuté na úhradu mimořádných výdajů
 zvýšení důchodu pro bezmocnost a příplatek k přídavkům na děti a k výchovnému




