Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 – příloha č. 1

Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10
Žadatel:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Ulice, číslo:
Obec, PSČ:

Číslo občanského průkazu:
Číslo průkazu ZTP/P:

Platný do:

Zákonný zástupce (v případě nezletilého žadatele):
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Ulice, číslo:
Obec, PSČ:

Číslo občanského průkazu:
----------------------------------Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kód banky:
Název banky:

Pololetí školního roku, za které žadatel podává žádost o dotaci (tj. rozhodné
období):
V rámci dotačního programu MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním
postižením a jejich rodin pro rok 2020 žádám o dotaci za rozhodné období – dále uvedené
pololetí školního roku (nehodící se variantu škrtněte):

 1. pololetí školního roku 2019/2020
 2. pololetí školního roku 2019/2020
Žadatel/zákonný zástupce žadatele prohlašuje a svým podpisem na této žádosti potvrzuje, že
žadatel byl alespoň po část výše označeného rozhodného období držitelem průkazu osoby
se zdravotním postižením ZTP/P a plnil v tomto rozhodném období školní docházku denní
formou. Žadatel podává tuto žádost o dotaci za účelem finanční kompenzace části nákladů,
vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní
docházku denní formou, neboť těžké zdravotní postižení spolu s plněním školní docházky
denní formou znamenaly ve svém souběhu pro něj a jeho rodinu zvýšení životních nákladů
nejméně o částku, odpovídající výši požadované dotace – viz dále.

Požadovaná částka

(Z dále uvedených možností zaškrtněte variantu, která odpovídá situaci žadatele).

Varianta A
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní
docházku denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním
postižením, proto s ohledem na podmínky dotačního programu činí požadovaná částka
20 000 Kč.

Varianta B
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní
docházku denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi
se zdravotním postižením, proto s ohledem na podmínky dotačního programu činí
požadovaná částka 25 000 Kč.

Varianta C
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní
docházku denní formou, přičemž v průběhu tohoto pololetí školního roku změnil typ školy, tj.
po část rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se
zdravotním postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není
zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, proto s ohledem
na podmínky dotačního programu činí požadovaná částka 25 000 Kč.

……………………………………………..

Datum

Seznam příloh žádosti o dotaci:

………………………………………………………………..

Podpis žadatele/zákonného zástupce

1. Prohlášení žadatele – čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu
MČ Praha 10
2. Kopie vysvědčení či obdobného dokladu o absolvování školní docházky denní formou
za pololetí školního roku, za které žadatel podává žádost o dotaci

