
ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
ŽÁK

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

Ročník/třída

RODIČE
Všechny požadované příjmy a finanční plnění uvádějte za uplynulý kalendářní rok.

Matka

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Současný
zaměstnavatel,
pracovní pozice

Příjmy ze závislé
činnosti

Podnikání, v jaké
oblasti

Jiné zdroje příjmů
(výživné, pronájmy,
důchod..)



Celkový hrubý roční
příjem

Vlastněné
nemovitosti

Majetkové podíl
1. Jméno společnosti
2. Majetkový podíl
3. Výše obratu
společnosti
4. Zisk po zdanění
5. Příjem z majetkové
účasti

Otec

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Současný
zaměstnavatel,
pracovní pozice

Příjmy ze závislé
činnosti

Podnikání, v jaké
oblasti

Jiné zdroje příjmů
(výživné, pronájmy,
důchod..)



Celkový hrubý roční
příjem

Vlastněné
nemovitosti

Majetkové podíl
1. Jméno společnosti
2. Majetkový podíl
3. Výše obratu
společnosti
4. Zisk po zdanění
5. Příjem z majetkové
účasti

Další výdělečně činné osoby žijící se žákem ve společné domácnosti

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Současný
zaměstnavatel,
pracovní pozice

Příjmy ze závislé
činnosti

Podnikání, v jaké
oblasti

Jiné zdroje příjmů
(výživné, pronájmy,
důchod..)



Celkový hrubý roční
příjem

Vlastněné
nemovitosti

Majetkové podíl
1. Jméno společnosti
2. Majetkový podíl
3. Výše obratu
společnosti
4. Zisk po zdanění
5. Příjem z majetkové
účasti

Sourozenci

Jméno a příjmení

Věk

Navštěvovaná
škola/zaměstnání

Jméno a příjmení

Věk

Navštěvovaná
škola/zaměstnání

Jméno a příjmení

Věk

Navštěvovaná
škola/zaměstnání



K žádosti o sociální stipendium přiložte tyto kopie dokladů:

1. potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý kalendářní rok
2. daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, včetně příloh, bylo-li podáno
3. rozhodnutí o výši důchodu/podpory v nezaměstnanosti
4. jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
5. rozhodnutí soudu o stanovení výše výživného

6. výpis z ČÚZK k vlastněným nemovitostem
7. případné další dokumenty prokazující výši příjmů
8. v případě majetkové účasti výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní
období



Čestné prohlášení

Vážené vedení školy,
žádáme tímto o sociální stipendium. Uvědomujeme si, že udělení sociálního stipendia je
nenároková záležitost a závisí na momentální finanční situaci školy, počtu žadatelů a
dalších aspektech.
Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že přiložené kopie výše uvedených dokumentů
odpovídají skutečnosti.
Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že naše příjmy nepodléhají dani z příjmů (vysoké
alimenty, úroky z vkladů, funkční požitky, výhry v loteriích a podobně), jakož i celkový
majetek rodiny, nemění výrazně obraz o sociální situaci domácnosti, tak jak ho podalo
přiložené daňové přiznání a ostatní předložené dokumenty,

Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů znamená okamžité ukončení finanční
podpory ze strany školy a její zpětné doplacení.

V .............................................. dne.........................................

................................................................................................
žadatel/é


