Pravidla čerpání z fondu SRPŠ platná od 1. září 2018
Žádost o příspěvek z fondu SRPŠ mohou podávat pedagogičtí pracovníci Základní školy
Sezemice, okres Pardubice
Podávání žádostí:
Žádosti se podávají elektronicky současně na srazilova@centrum.cz a alena.komersova@upce.cz.
SRPŠ se k žádosti vyjádří nejpozději do 7 pracovních dnů.
1) Pravidelné akce dle ŠVP
Na pravidelné školní akce dle ŠVP SRPŠ přispívá na dopravu:
-

EVVO kurz (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, od 4 dnů včetně)

200,-Kč/žák

-

TAK (Turistický adaptační kurz, od 4 dnů včetně)

200,-Kč/žák

-

LVK (Lyžařský výcvikový kurz, od 5 dnů včetně)

200,-Kč/žák

2) Další pravidelné akce SPRŠ a ZŠ
-

příspěvek pro žáky 9. tříd, který bude poskytnut třídnímu učiteli ke konci školního roku na
drobný dárek při rozloučení se ZŠ
200,-Kč/žák

-

sběr žaludů a kaštanů : dle zřizovací listiny je to doplňková činnost školy, organizuje si škola
sama. Nejlepších žáci (4-5) v této sběrové akci jsou oceněni drobným dárkem od pedagoga,
který má akci na starost. Výše příspěvku z fondu na tuto akci je 1000Kč.

-

sběr papíru : dle zřizovací listiny je to doplňková činnost školy, organizuje si škola sama.
Finanční prostředky ze sběru papíru budou směrovány z účtu SRPŠ na charitativní účel, který
navrhne každoročně Školní parlament.

3) Mimořádné akce
Pedagogičtí pracovníci mohou posílat žádosti o čerpání příspěvku z fondu SRPŠ i na jiné
výchovně-vzdělávací akce, které sami organizují.
K žádosti se zástupci SRPŠ vyjádří (elektronicky) do 7 pracovních dnů a v případě souhlasu
bude poskytnut příspěvek. Avšak na žáka max. 1x /pololetí a ve výši max. 50Kč/pololetí. Tato
částka je převoditelná do druhého pololetí školního roku.
4) Reprezentace školy
SRPŠ poskytuje 100% úhradu za dopravu a startovné žáků v rámci reprezentace školy (např.
chemické, zdravotní, sportovní nebo jiné soutěže).

Písemné vyhotovení žádostí (vytištěný email) včetně faktur (kopií), cestovních jízdenek (originál)
a seznamu žáků se shromažďují u paní účetní - Vladimíra Hrstková – kancelář školy.

První pondělí v měsíci :
1/ předá Tereza Srazilová, nebo Alena Komersová paní účetní školy finanční prostředky za
předchozí odsouhlasené žádosti o příspěvek.
2/ převezme Tereza Srazilová nebo Alena Komersová písemné vyhotovení žádostí o čerpání a
další doklady, které u paní účetní zanechali učitelé.
Od pedagogických pracovníků (vychovatelek ŠD) SRPŠ požaduje písemné informování rodičů o
čerpání příspěvku z fondu SRPŠ (např. při organizaci akce oznámit rodičům, že doprava je plně nebo
částečně hrazena příspěvkem z fondu SRPŠ).

Vaše dotazy a připomínky ochotně vyřídí
Tereza Srazilová, srazilova@centrum.cz, tel.732916159
Alena Komersová, alena.komersova@upce.cz

V Sezemicích 23. října 2017

