
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116, tel. 312 681167

Č. j.: 345/2016/ZŠ

Zásady čerpání rezervního fondu - dary rodičů (zákonných zástupců) do RFškoly

Příspěvek rodičů: 500 Kč na každého žáka ZŠ na celý školní rok (+50,- Kč/žák na kopírování),
300 Kč na každé dítě v MŠ na každé pololetí.

Příspěvek se při přechodu žáka na jinou školu nevrací. Bude-Ii přijat nový žák v průběhu školního roku,
činí příspěvek poměrnou část plného ročního příspěvku, minimálně však ve výši nákladů spojených
s pořízením jazykových učebnic a pracovních sešitů. Obdobně se nakládá s příspěvky rodičů dětí v MŠ.

Z uvedeného zdroje je možno čerpat na tyto záležitosti:

I ~
• úhrada pracovních sešitů pro žáky nebo pracovních listů pro děti v MS

• úhrada ověřování znalostí žáků formou testů (ZŠ)

• úhrada pronájmů prostor na vystoupení žáků či dětí v MŠ a služeb spojených s pronájmem

• odměny žákům za soutěže a olympiády, včetně škol v přírodě, výletů, kurzů apod.

• úhrada dopravy dětí na soutěže (ZŠ)a výletů dětí z MŠ

• nákup drobných dárků dětem u zápisu, v 1. ročníku, vystupujícím žákům (ZŠ) a dětem v MŠ

odcházejícím do ZŠ(knihy, šerpy, květiny apod.)

• dárky dětem ve školní družině ve výši 300 Kč na oddělení

úhrada služeb třetích osob P~izajištění slavnostního rozloUČen( s vystupujícími žáky

nákup nutných učebnic - ZS (cizí jazyky nebo nadstandardně kvalitní - po vyčerpání státních

finančních zdrojů) a nákup hraček, didaktických her či sportovního náčiní a diplomů - MŠ

úhrada nákladů na kopírování materiálů pro žáky nebo zákonné zástupce, školních dokumentů a

školní korespondence - do výše celkové částky 50,- Kč na žáka a školní rok násobené počtem žáků

v daném školním roce

•

•

•

• příspěvek na úhradu ročního pronájmu licence informačního systému v maximální výši 50%

fakturovaných nákladů, nejvýše však ve výši 12.000,- Kč ročně; pokud by 50%-ní podíl

fakturovaných nákladů překročil tuto maximální nominální částku, rozdíl uhradí škola ze svého

provozního rozpočtu. V případě potřeby může ředitel škOlY
1

požádat ŠR o mimořádné zvýšení

příspěvku z RF- darů rodičů.

V Kladně dne 21. 3. 2016

předseda Školské rady


