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Dobrý den, váÅ¾ená paní Danielko, potÅ™ebuju poradit... Je mi 20let. DÄ›lala jsem oborové studium 3. roÄ•níku a chtÄ›la jsem
dodÄ›lat nástavbové studium s maturitou. 1. roÄ•ník jsem úspÄ›&scaron;nÄ› dodÄ›lala, jenÅ¾e pÅ™i nástupu do druhého jsem
zaÄ•ala být nemocná a nemohla kvÅ¯li absenci dále pokraÄ•ovat, tak jsem na rok pÅ™eru&scaron;ila s tím, Å¾e nastoupím
znovu.

JenÅ¾e mi zjistili Crohnovu chorobu a kdyÅ¾ jsem nastoupila do &scaron;koly, znova jsem zaÄ•ala mít zdravotní potíÅ¾e a
vysokou absenci jsem musela skonÄ•it &scaron;kolu. TakÅ¾e mám jen obor prodavaÄ• s výuÄ•ním listem. V lednu mÄ› Ä•eká
trhání mandlí, pak dal&scaron;í tÅ™i týdny se budu muset léÄ•it.
TudíÅ¾ mÄ› nevezmou na ÚP (to mi bylo Å™eÄ•eno uÅ¾
dokavaÄ• nebudu pracovnÄ› schopna, tak mÄ› nevezmou do evidence), takÅ¾e si prý musím platit sama zdravotní
poji&scaron;tÄ›ní do doby, neÅ¾ budu moci nastoupit do práce. To nástavbové studium jsem studovala rok s 1. roÄ•níkem ,
dal&scaron;í rok uÅ¾ jsem ukonÄ•ovala a tenhle rok taky - takÅ¾e dohromady to bylo tÅ™i roky a po tu dobu mi táta platil výÅ¾
a platí i nadále. Já nevím, jestli má je&scaron;tÄ› ke mnÄ› vyÅ¾ivovací povinnost, kdyÅ¾ uÅ¾ nestuduji a jsem bez práce.
Sly&scaron;ela jsem, Å¾e pokud nejsem samostatnÄ› výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná, tak má. Tak jsem se chtÄ›la zeptat, jestli je to pravd
má mi taÅ¥ka platit dál tÄ›ch 2000 mÄ›s., Ä•i to zaniká. Nerada bych ho obírala o finance. Sociální dávky nepobírám, tudíÅ¾
nemám Å¾ádný pÅ™íjem, jen ty alimenty.
Jinak mÄ› Å¾iví máma, se kterou jsem v domácnosti s jejím druhým manÅ¾elem
dvÄ›ma sourozenci. - Ve &scaron;kole mi studium ukonÄ•ili od 15. 12. 2011, tak to pÅ¯jdu nahlásit na poji&scaron;Å¥ovnu a
do bÅ™ezna si budu tedy platit sama poplatky, neÅ¾ mÄ› zaregistrují na ÚP a aÅ¾ budu moci nastoupit zdravotnÄ› zpÅ¯sobilá
práce po poradÄ› s lékaÅ™em. KRISTÝNA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Kristýnko,
ta nemoc je smÅ¯la; drÅ¾ím ti palce, aby ti v
vadila co nejménÄ› a daÅ™ilo se ti co nejlépe a pohodovÄ› Å¾ít. OhlednÄ› toho tvého problému: snaÅ¾ se pochopitelnÄ› být co
nejvíce v klidu, proto si okamÅ¾itÄ› zaÅ¾ádej o invalidní dÅ¯chod. VÅ™ele ti doporuÄ•uju si pÅ™edem prostudovat webové str
které se tvé nemoci týkají, abys vÄ›dÄ›la, co a jak poÅ¾adovat, co Å™íkat, co napsat... PÅ™eci jen, s dÅ¯chodem se ti bude Å¾
podstatnÄ› jistÄ›ji. Mj. tím bude&scaron; mít i vyÅ™e&scaron;ené zdravotní poji&scaron;tÄ›ní.
OhlednÄ› toho studia: nevzdá
ono to jde, jen bych doporuÄ•ovala, abys to pak poÅ™ádnÄ› probrala s kantory. Mj. jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e se dá
&scaron;kola studovat i "Ä•ásteÄ•nÄ› dálkovÄ›" - tj. Å¾e bys v té kritické dobÄ› chodila jen na pÅ™ezkou&scaron;ení a dostával
uÄ•ivo od kantorÅ¯ zadané. Znám nÄ›kolik pÅ™ípadÅ¯, kdy to &scaron;lo - napÅ™. vím to i o jednom studentovi, který takto
vystudoval gympl. Ví&scaron;, pokud profesoÅ™i budou vÄ›dÄ›t, Å¾e to bere&scaron; váÅ¾nÄ›, tak ti urÄ•itÄ› potíÅ¾e dÄ›lat n
naopak ti vyhoví. Pokud bys to tedy studovala pak presenÄ•nÄ›, tedy v denním studiu (tÅ™ebas s tÄ›mi pÅ™estávkami, kdy bys
bÄ›hem nemoci byla doma a jen si pÅ™ípadnÄ› chodila pro novou látku Ä•i na pÅ™ezkou&scaron;ení - i kdyÅ¾ i tu novou látku
mÅ¯Å¾e&scaron; s kantory konzultovat pÅ™es PC, Å¾e), mÄ›la bys mít nárok znovu na studijní výÅ¾ivné.
KaÅ¾dopádnÄ›
doporuÄ•ila se dohodnout s otcem, zda by ti do doby, neÅ¾ si to v&scaron;e vyÅ™ídí&scaron;, i nadále peníze posílal. Bude to
pÅ™edev&scaron;ím na nÄ›m, protoÅ¾e základní studium ukonÄ•ené má&scaron;, v oboru jsi vyuÄ•ená, takÅ¾e by ti to mohl pokud bys to brala pÅ™ers soud - odmítnout.
DrÅ¾ím palce, pokud bude&scaron; potÅ™ebovat nÄ›jakou pomoc - tÅ™ebas
Å¾ádostmi - ozvi se, d@niela
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