Pravidla čerpání příspěvků z fondu
SRPDŠ
při ZŠ B. Němcové v Jaroměři

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016 / 2017

Rodičovská platba 250,- Kč ročně za jednu rodinu
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PŘÍSPĚVKY

1) Škola v přírodě (ŠvP) a stmelovací pobyt pro žáky 6.ročníku (SP)
příspěvek ze SRPDŠ 1500,- Kč
-

žádost předat osobně třídnímu vyučujícímu vždy do 31.3. na ŠvP
příspěvek se přiznává 1x za školní rok pro jednu rodinu

Podmínky pro přiznání příspěvku:
1. na ŠvP nebo SP jede 1 dítě z rodiny, kde je příjmem pouze sociální dávka (za příjem
se považuje i rodičovský příspěvek)
částka 1 500,-Kč
2. na ŠvP nebo SP jedou 2 děti z jedné rodiny, kde mají 1 živitele (= 1 příjem, za příjem
se považuje i rodičovský příspěvek)
částka 1 500,-Kč
3. na ŠvP nebo SP jedou 3 děti z jedné rodiny
částka 1 500,-Kč
Souběh max. 2 příspěvků 1 rodině:
1. na ŠvP nebo SP jednou v jednom školním roce 2 děti z 1 rodiny, kde je příjmem
pouze sociální dávka, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek
částka 3 000,-Kč
2. na ŠvP nebo SP jednou v jednom školním roce 3 děti z 1 rodiny, kde mají
1 příjem, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek
částka 3 000,-Kč

2) Lyžařský výcvikový kurz (LVK)
příspěvek ze SRPDŠ 1500,- Kč
-

žádost předat osobně třídnímu vyučujícímu vždy do 31.12. na LVK
příspěvek se přiznává 1x za školní rok pro jednu rodinu

Podmínky pro přiznání příspěvku:
1. na LVK jede dítě z rodiny, kde je příjmem pouze sociální dávka
částka 2 000,-Kč
2. na LVZ jede dítě z jedné rodiny, kde mají 1 živitele (= 1 příjem, za příjem se
považuje i rodičovský příspěvek)
částka 1 500,-Kč
souběh max. 2 příspěvků 1 rodině:
1. na LVK jednou v jednom školním roce 2 děti z 1 rodiny, kde je příjmem
pouze sociální dávka
částka 3 000,-Kč

3) Exkurze (E)
příspěvek ze SRPDŠ do 500,- Kč
-

žádost předat osobně třídnímu učiteli vždy 15 kalendářních dní před odjezdem na exkurzi
příspěvek se přiznává 1x za školní rok pro žáka

Podmínky pro přiznání příspěvku:
1. na exkurzi jede 1 a více dětí z rodiny, kde je příjmem pouze sociální dávka
částka do 500,-Kč na jednu E a každého žáka
2. na exkurzi jedou 2 a více dětí z jedné rodiny, kde mají 1 živitele (= 1 příjem,
za příjem se považuje i rodičovský příspěvek)
částka do 500,-Kč na jednu E a každého žáka
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4) Školní výlet (ŠV) mimo Jaroměř, délka minimálně přes jednu noc
příspěvek ze SRPDŠ do 700,- Kč
-

žádost předat osobně třídnímu učiteli vždy 20 kalendářních dní před odjezdem na školní
výlet
příspěvek se přiznává 1x za školní rok pro žáka

Podmínky pro přiznání příspěvku:
1. na ŠV jede 1 a více dětí z rodiny, kde je příjmem pouze sociální dávka
částka do 700,-Kč
2. na ŠV jedou 2 a více dětí z jedné rodiny, kde mají 1 živitele (= 1 příjem, za příjem
se považuje i rodičovský příspěvek)
částka do 700,-Kč na jeden ŠV a každého žáka

5) Výuka plavání v prvním ročníku
příspěvek ze SRPDŠ do 300,- Kč
-

žádost předat osobně třídnímu učiteli vždy 20 kalendářních dní před zahájením plavecké
výuky
příspěvek se přiznává 1x za školní rok pro žáka

Do podmínek přiznání příspěvku se započítávají pouze žáci ZŠ B.Němcové
Podmínkou pro čerpání příspěvků je řádné placení příspěvků do fondu SRPDŠ
Zákonní zástupci mohou žádat ve školním roce všech 5 příspěvků
Rada SRPDŠ si vyhrazuje právo na návrh ředitele školy ve výjimečných případech
rozhodnout bez přihlédnutí k navrženým kritériím

Na čerpání příspěvku není zákonný nárok.
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ODMĚNY

Odměny pro jednotlivce za sběrové akce a reprezentaci školy
(nepeněžní dary)
první místo do 500,-Kč (= účast v krajském kole – 3 stupeň
soutěže*)
druhé místo do 300,-Kč
třetí místo do 200,-Kč

Odměny pro třídní kolektivy za sběrové akce
(nepeněžní dary)
první místo do 30,-Kč na jednoho žáka nebo jeden volný den
druhé místo do 25,-Kč na jednoho žáka
třetí místo do 20,-Kč na jednoho žáka

Odměny při akcích pořádaných školou
ve výši do 1500 za jednu kolektivní akce

Nákup knih na akci slavnost slabikáře
ve výši do 150,-Kč na jednoho žáka

Nákup knižních odměn pro vycházející žáky, kteří prospěli s vyznamenáním
ve výši do 300,-Kč na žáka

*

1 stupeň = školní kolo, případně okresní, 2 stupeň = okresní, případně krajské, 3 stupeň = krajské, případně
celostátní
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DOPRAVA A OSTATNÍ

Platba za dopravu jedna cesta LVZ, stmelovací pobyt
Platba za dopravu na preventivní akce
Platba za dopravu na dopravní hřiště
Platba za dopravu na akce spojené s reprezentací školy
Příspěvek na dopravu žákům 1.tříd – výuka plavání
ve výši 150,-Kč na žáka

Příspěvek na akci „Pasování budoucích žáků prvního ročníku“
ve výši do 7000,-Kč

odsouhlaseno radou SRPDŠ dne 7.4.2016

V Jaroměři 15.4.2016
předsedkyně SRPDŠ
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