
ČERPÁNÍ FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ  NA RŮZNÉ AKTIVITY VE TŘÍDÁCH: 

Hlavní výbor schválil podmínky pro čerpání finančních prostředků: 

 Příspěvek pro prvňáčky do výše max. 150 Kč na žáka – např. podsedáky, boxíky na 

pomůcky - zváží tř. učitel 

 Příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku ve výši 300 Kč na žáka 

 Příspěvek pro modelářský kroužek do výše 500 Kč 

 Recitační soutěž Roveňský hrníček do výše 500 Kč 

 Dětský karneval na malé škole do výše 500 Kč 

 Dárek do tomboly na spol. večer do výše 500 Kč 

 Materiál na výrobky k zápisu do I. třídy do výše 500 Kč 

 Memoriál J. Brože max. 1 500 Kč 

 Odměna pro žáky 5. ročníku za samé jedničky po celých 5 let na 1. stupni - 

max. 100 Kč na žáka 

 Odměna pro žáky 9. ročníku za mimořádné úspěchy – max. 100 Kč na žáka 

 Příspěvek na SCIO testy – jedna polovina z dané částky, druhou polovinu hradí žáci 

(rodiče žáků) 

 Společenský večer pro žáky 9. ročníku – 80 Kč na žáka – žáci s tř. učitelem sami 

rozhodnou, na co celkovou částku využijí 

 Jednodenní prožitkový seminář Společnou cestou pro žáky 6. a 7. ročníku, který se 

koná jednou za 2 roky – 3 000 Kč  

 Každá třída (tř.učitel) obdrží od Společnosti na začátku šk. roku 20 Kč na žáka a tř. 

učitel zváží, jak s těmito penězi naloží, např. drobné odměny během roku či 

hodnotnější odměny na konci šk. roku pro žáky, kteří si to zaslouží… 

Bylo by dobré, kdyby si tř. učitelé zavedli po dohodě s rodiči na 1. tř. schůzce tzv. 

třídní fond, který by mohli využívat k odměňování žáků. 

Tř. učitel může využít  částku 20 Kč na žáka, pokud bude chtít  danou aktivitu   uskutečnit 

a též zapojit finančně rodiče z tř. fondu 

Ruší se příspěvek na pasování na čtenáře pro prvňáčky a příspěvek pro žáky 4. ročníku 

(loučení s malou školou) z důvodu úbytku peněz na účtu.  

Všichni tř. učitelé vedou řádně evidenci o rodičích, kteří zaplatili či nezaplatili členský 

příspěvek, a proto jejich děti mohou - nemohou čerpat výhody, které Společnost nabízí. 

Toto je potřeba zdůraznit ihned na 1. tř. schůzce při volbě tř. důvěrníka na zač. nového šk. 

roku. 

Pokud rodič nezaplatí členský příspěvek, žák nemůže čerpat výhody plynoucí ze SRPD 

a musí určité finanční částky uhradit sám v plné výši!        J. Balášová, jednatelka spol. 


