
 
 

 

Žádost o udělení certifikátu typu A/B 
 

 

Obsah žádosti vyplývá z Ustanovení o udělení certifikátu ze dne 10.11.2009 (dále 

jen Ustanovení). 

 

1. část - základní informace a kontakt 

a) 1. Úplný název orgánu dětské samosprávy:  ..............................................................  

 2. Typ PDM:   ..............................................................   

 3. Typ žádosti (žádost o certifikát typu A/B): ............................................................   

 4. Kraj, ve kterém PDM působí (vyplňte i v případě  městského PDM): 

   ................................................................................................................................  

 5. Město (zázemí parlamentu):  ..............................................................  

b) 1. Kontakt na osobu, která bude žádost o certifikaci vyřizovat a v případě  

 nutnosti doplňujících informací či nesrovnalostí  se na ni může NPDM obrátit.  

 Jméno a příjmení: .........................................   ............................................  

 Tel.:  .........................................  

 E-mail:  .....................................................  

 

2. část - Hodnotící požadavky pro certifikaci dle Ustanovení  

 1. Rok vzniku PDM:  ...............................  

 2. a) Počet členů v daném volebním období:  ...............................  

 b) Počet členů v předešlém volebním období:  ...............................  

 c) Počet členů ve 2. předešlém volebním období:  ...............................  

 3. Adresa  internetových stránek PDM:  ....................................................  

 4. Četnost pravidelných schůzek:  ....................................................  

 5. Prostory, ve kterých se PDM pravidelně schází ...............................................  

   ............................................................................................................................  

 6. Záštita, která PDM umožňuje činnost:  ....................................................  

 7. Počet let členství PDM v NPDM:   ....................................................  

 8. Vyplňte a) nebo b) podle typu Vašeho parlamentu: 

     a) Úplné názvy školních PDM, které jsou v městském PDM (MPDM)  

 zastoupeny, rok vstupu do MPDM: 

  ...........................................................   ..........................................................  

  ...........................................................   ..........................................................  

 b) Úplné názvy MPDM, které jsou v krajském PDM (KPDM) zastoupeny, rok  

 vstupu do KPDM: 

  ...........................................................   ..........................................................  

  ...........................................................   ..........................................................  

  

3. část - PDM dále bere na vědomí: 

 1. PDM musí spolupracovat s NPDM a poskytovat mu zprávy o činnosti. 

 2. Pro získání certifikátu je nutné splnění všech stanovených kritérií. Ve  



 
 

     výjimečných případech může dojít k odebrání certifikátu (viz Ustanovení čl. 2,  

     bod 8). 

4. část – Čestné prohlášení 

 (PDM - název dětské samosprávy) ................... čestně prohlašuje, že uvedené  

 údaje jsou přesné, pravdivé a úplné a je si vědom, že pokud by uvedené  

 informace byly obráceny v opak, bude čelit všem z toho vyplývajícím následkům  

 (viz Ustanovení). 

 

5. část - Přílohy: 

 1. Statut, volební a jednací řád (může být i součástí Statutu). 

 2. Zápisy ze zasedání v případě, že nejsou dostupné na internetových stránkách. 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 

 

Podpis zástupce žadatelského PDM: 

 

 

 

(zástupce) .........................................  


