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Informace pro žáky závěrečných ročníků

ŽÁKEM ŠKOLY
-

Žákem školy jste do úspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky v řádném (jarním) termínu.
Status studenta máte až do 31. 8. pokud po celý měsíc nepracujete a nejste v evidenci Úřadu práce.

-

Pokud závěrečnou nebo maturitní zkoušku nevykonáte úspěšně nebo ke zkoušce nejste připuštěn, jste
žákem školy do 30. 6. (příp. evidence na Úřadu práce je možná až od 1. 7.). Status studenta máte do 31. 8.
pokud po celý měsíc nepracujete a nejste v evidenci Úřadu práce.

-

Pokud předčasně ukončíte nebo přerušíte studium, přestáváte být žákem školy k datu ukončení/přerušení a
zároveň přestáváte mít status studenta. Tuto skutečnost musíte ohlásit do 8 dnů referátu státní sociální
podpory ÚP, pokud pobíráte přídavek na dítě – na tento ztrácíte nárok a musíte začít platit zdravotní
pojištění, pokud se neregistrujete na Úřadu práce (do 3 dnů).

STATUS STUDENTA
Výhody: zdravotní pojištění hradí stát, daňové bonusy, přídavek na dítě, obvyklé studentské slevy.
-

Pokud po celý měsíc nepracujete (PS, DPČ, DPP v případě, že nezakládá účast na nemocenském pojištění) a
nejste v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání, máte status studenta do 31. 8.

-

V září pak musíte začít platit zdravotní pojištění nebo se přihlásit na Úřad práce (do 3 dnů).

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění je povinné (lék. péče, ošetření, vyšetření, lék. výkony, operace, léky, zdrav. pomůcky...).
-

Stát za Vás hradí zdravotní pojištění do 31. 8. v případě, že nejste výdělečně činní, nepobíráte podporu
v nezaměstnanosti, neukončili nebo nepřerušili jste předčasně studium, není vám více než 26 let.

-

Pokud budete o prázdninách vykonávat výdělečnou činnost, konkrétní informace zjistíte ve své ZP.

-

O změnách musíte zdravotní pojišťovnu informovat do 8 dnů.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění (důchod, invalidita, úmrtí),
nemocenské pojištění (ztráta výdělku kvůli nemoci, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství-zde musí
pojištění trvat min. 270 dnů) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dávky v nezaměstnanosti).
-

Doba studia se nezapočítává do nároku na důchod, studenti se neúčastní ani nemocenského pojištění.

-

Je-li vám 18 a více let a nejste výdělečně činní, můžete si zajistit dobrovolné důchodové pojištění - přihlásíte
se na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

-

Při nástupu do zaměstnání za Vás začne odvádět sociální pojištění zaměstnavatel.

-

Pokud se rozhodnete podnikat, přihlásíte se na OSSZ k samostatné výdělečné činnosti. Zde vás budou o
vašich povinnostech týkajících se placení pojistného informovat.

PO UKONČENÍ STUDIA
-

Další studium • nástup do zaměstnání • podnikání (OSVČ) • zahraničí (studium, práce, au-pair …)
Evropská dobrovolná služba - ERASMUS +, pro mladé ve věku 17-30 let, 1x za život, více na
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

ÚŘAD PRÁCE
-

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Rekvalifikace

