
ŽÁDOST
o podporu vzdělávání mladých členů ČSNM ČLS JEP

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………….. 

Pracoviště:  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Členství v ČSNM ČLS JEP:   ano  ne (zaškrtnout) 

Uhrazené členské příspěvky, bez dluhu:  ano  ne 

Datum narození:  ………………………………………………………………….. 

Bydliště: ………………………………………………………………….. 

Telefon:  ………………………………………………………………….. 

Název akce:  ………………………………………………………………….. 

Datum konání:  ………………………………………………………………….. 

Místo konání:  ………………………………………………………………….. 

Žádám o podporu ČSNM na:  

 akci dle volby žadatele (motivační dopis a doporučení vedoucího nejsou nutné) 

 prioritní akci Výboru ČSNM (při volbě prioritní akce nutno splnit i následující položky) 

splňuji podmínku atestace/pokročilé fáze předatestační přípravy dle pravidel 

motivační dopis (zdůvodnění žádosti, do 300 slov) přiložen k žádosti 

doporučení vedoucího pracovníka přiloženo k žádosti 

Účel cesty 

 aktivní účast (název přednášky, posteru, přiložit potvrzení, je-li již k dispozici) 

 pasivní účast (zdůvodnění) 



Termín cesty (od – do, počet dnů na cestu): 

……………………………………………………………………………………. 

Žádám o úhradu následujících výdajů (odhad nákladů): 

 kongresový poplatek (v Kč i ve valutách):  ……………………………………… 

 cestovní výdaje: ……………………………………… 

    dopravní prostředek:  ……………………………………… 

 ubytování (počet nocí): ……………………………………… 

Celková požadovaná částka:  ……………………………………… 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:   ano  ne 

Datum a podpis žadatele: ……………………………………… 

Vyplacení částky proběhne převodem na účet žadatele po skončení akce. Předpokladem je 
zaslání čísla bankovního konta, všech požadovaných účetních dokladů o vynaložených nákladech 
a Čestného prohlášení, že danou požadovanou částku hradil účastník ze svých soukromých 
zdrojů a nebyla čerpána jiná podpora. 

Vyjádření výboru ČSNM ČLS JEP 

Dne ……………..schválena rezervace finančních prostředků v celkové výši: .............................. Kč 

…………………………………………… 

 podpis pokladníka ČSNM ČLS JEP 

Vyplaceno:  ................................ Kč ……………………………………………       

Dne: ................................ podpis pokladníka ČSNM ČLS JEP 



Motivační dopis k žádosti o prioritní akci 

Text dopisu obsahující především stručné zdůvodnění žádosti, v rozsahu do 300 slov: 

Doporučení vedoucího pracovníka: 

Souhlasím s účastí žadatele ………………………………………… na výše uvedené prioritní 

vzdělávací akci s podporou ČSNM ČLS JEP a potvrzuji, že splňuje požadavky pro 

udělení podpory dle pravidel ČSNM.  

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………… 

Funkce: …………………………………………………………… 

david
Text napsaný psacím strojem
Datum, podpis:                   .................................................................................. 
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