PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2021
Název pojišťovny
Všeobecná zdravotní
pojišťovna 111
Vojenská zdravotní
pojišťovna 201

Přispívá
NE

Název příspěvku

ANO

Školní sportovní a ozdravný
pobyt nebo letní sportovní
pobyt, děti 4-18 let

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna 205

ANO

Balíček Letní tábory

Balíček Školky a školy v přírodě

Oborová zdravotní
pojišťovna 207

ANO

Zaměstnanecká pojišťovna NE
Škoda 209
Zdravotní pojišťovna
ANO
ministerstva vnitra 211

Revírní bratrská pokladna
213

ANO

Letní tábory, školky, ozdravné
pobyty

Maximální částka v
Kč/ročně
0
Sportovní či ozdravný pobyt organizovaný MŠ,
ZŠ, SŠ během školního roku, min. 5 dní.
Letní sportovně pohybový pobyt konaný
v období 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021, který
trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů.
Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv.
příměstských) se sportovním a pohybovým
zaměřením.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho
trvání v délce minimálně 4 kalendářní dnů, a
lze jej uplatnit na tábory pořádané v období
letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na
příměstské tábory.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho
trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny.
Příspěvek na školku/školu v přírodě lze
proplatit jen na pobyty organizované v
průběhu školního roku (nikoliv o letních
prázdninách) MŠ, ZŠ, SŠ. Nevztahuje se na
lyžařské kurzy.
Max. příspěvek vynaložený na zápis dětí do
letních táborů, příměstských školek,
ozdravných pobytů dětí.

Co je třeba doložit

500

Vyplnit formulář na stránkách vozp a
přiložit originál potvrzení MŠ, ZŠ, SŠ (u
školních pobytů), resp. organizátora (u
letních sportovních pobytů) o absolvování a
zaplacení pobytu opatřené podpisem a
razítkem školy/organizátora.

1000

300

Číslo účtu, OP zákonného zástupce (kartička
pojištěnce dítěte) a potvrzení o účasti na
organizovaném pobytu. Formulář může být
i od organizátora. Příspěvek bude
realizován až po skončení pobytu, max. 1
měsíc po ukončení pobytu.

10000

Čerpání z bonusů na VITAKARTĚ.

0
Ozdravný pobyt v přírodě pro
děti v ČR organizovaný školou
nebo školkou
Školka a škola v přírodě

Prázdninový pobytový tábor
v přírodě organizovaný školou,
sportovní nebo zájmovou
organizací

Pobyt spojený s aktivním pohybem v přírodě
organizovaný školou nebo školkou v ČR,
neboli škola a školka v přírodě. Pobyt musí být
realizován na území ČR, trvání nejméně 4 dny.
Pro děti absolvující povinnou školní docházku.
Na pobyty organizované školou mimo letní
prázdniny, trvající minimálně 5 dní.
Pro děti od 6 let do dokončení povinné školní
docházky, v trvání nepřetržitě minimálně 7
dní, s pobytem na území ČR nebo SR.

1500 (nebo dalších
500 od každého z
rodičů jako
pojištěnce)
500

1000

Vyplněná žádost a potvrzení organizujícího
subjektu o osobní účasti pojištěnce na
pobytu a úhradě pobytu.
Vyplněná žádost s potvrzením školy/školky
či pořadatele pobytu. Žadatel uplatňuje
nárok na úhradu nejpozději do 2 měsíců po
ukončení akce.

