Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo
jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku
A. Dítě, které zařízení navštěvovalo:
Příjmení:

1)

Jméno:

Rodné číslo v ČR :

B. Potvrzení vydává zařízení:
Název:
Adresa:

IČ:
Obec:

................................................................................ Část obce:

Ulice:

............................................................................. Č. p.:

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

................... Č. orient.: .......... PSČ:

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

C. Typ zařízení:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících variant.

mateřská škola
jesle
jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku, přičemž se

jedná

nejedná o léčebně rehabilitační zařízení nebo

mateřskou školu zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo třídu mateřské školy zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se
zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované

D. Potvrzení platí pro měsíc:

/ 20

E. Rozsah návštěvy:
Dítě, pro které se vydává toto potvrzení, v uvedeném měsíci
Zaškrtněte prosím jednu z následujících tří variant.

navštěvovalo zařízení nejvýše 5 kalendářních dnů, a to bez ohledu na délku doby trvání návštěvy
navštěvovalo zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně
Pokud dítě dosáhlo 3 let věku právě v měsíci, pro který se potvrzení vydává, uveďte kolikátého dne v tomto měsíci dítě navštívilo místo poprvé.

Den první návštěvy:
2)

navštěvovalo zařízení v rozsahu převyšujícím 4 hodiny, ale nepřevyšujícím 6 hodin denně

F. Toto potvrzení se vydává pro příslušný úřad, který o dávce rozhoduje, za účelem stanovení nároku na dávku rodičovský příspěvek.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.
V

dne

.

. 20

podpis/razítko
Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
1)
2)

Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).
Rodičovský příspěvek náleží, jestliže dítě je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
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