STRANA 10

Zaměstnání
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Jak na zdravotní pojištění
po škole...
(Pokračování ze str. 9)
Také doba bezprostředně navazujících školních prázdnin.
„Protože budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem od skončení studia
na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy, a pak dále
jako student VŠ, max. do věku 26 let,“
vysvětluje Oldřich Tichý..
Co musíte udělat:
Pojišťovně nezapomeňte oznámit a
doložit zahájení studia na další škole (doklad z jejího studijního oddělení).
„Kdyby zápis do 1. ročníku VŠ byl
až v říjnu nebo listopadu, musíte to
zdravotní pojišťovně oznámit do osmi
dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost
dozvěděli,“ dodává Tichý.
 ז2. Po maturitě již nepokračujete studiem na VŠ nebo jiné SŠ
Jestliže po složení maturitní
zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za
vás stát pojistné do konce školního
roku (30. 6.) a v době bezprostředně navazujících posledních školních
prázdnin, tedy do 31. 8. Podmínkou
pro platbu pojistného státem ovšem
je, že v době prázdnin nevykonáváte
po celý kalendářní měsíc výdělečnou
činnost (ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci). Část měsíce
nevadí.

„Třeba při celoměsíční výdělečné činnosti v červenci byste se museli přijít odhlásit jako státní pojištěnec, a
zaměstnavatel by vás přihlásil jako
zaměstnance. V srpnu, kdy už byste nepracovali, by vás zaměstnavatel
musel zase odhlásit, a vy byste se přihlásili jako státní pojištěnec na základě maturitního vysvědčení,“ vysvětluje
náš průvodce.
Co musíte udělat:
Když po prázdninách nastoupíte
do zaměstnání, pojistné za vás platí
zaměstnavatel. Když se na úřadu práce přihlásíte jako uchazeč o zaměstnání, pojistné platí stát. Případně
můžete začít podnikat, a pak si platíte pojistné jako OSVČ.
Pokud nic z toho neuděláte, a
ani za vás z jiného důvodu neplatí
pojistné stát (třeba jako za příjemce
rodičovského příspěvku), patříte do
kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně, a začít si platit pojistné
jako osoba bez zdanitelných příjmů
(OBZP).
 ז3. Neudělali jste maturitu a
čeká vás opravná zkouška v září
Když vám byla povolena opravná maturitní zkouška, jste považováni za nezaopatřené dítě, a stát za
vás platí pojistné do konce školního
roku (30. 6.), a případně i po dobu
prázdnin do 31. 8.
(Pokračování na str. 12)

