
 

FINANČNÍ PODPORA SPOLKU ŽÁKŮM ŠKOLY 
 

Přispívání a finanční podpora žákům ZŠ Tyršova (míněno Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno-venkov, příspěvková organizace) pro jejich rozvoj a aktivity jsou jedním ze základních účelů 

spolku. Tato směrnice bude aktualizována každý nově začínající školní rok. Jednotlivé finanční částky 

u každého z níže uvedených bodů tak budou každoročně upraveny s ohledem na potřeby žáků školy, 

stávající finanční situaci spolku, jeho předpokládanou činnost a projekty a konečný zůstatek na účtu 

spolku vždy k 31. srpnu.  

 

Pro školní rok 2019/2020 byla školou čerpána částka 41 904,- Kč. 

 

Celková částka u každého příspěvku musí být dle možností rozdělena mezi první a druhý stupeň této 

školy. Platí zde pravidlo rovnoměrnosti. Není tedy možné čerpat např. celou částku na kulturu pro první 

stupeň a celou částku na sport pro stupeň druhý. V případě akce pořádané pro celou školu postačí jedna 

faktura. Částka bude rozdělena na dvě poloviny a rovnoměrně odečtena každému stupni z čerpání. 

 

K 31. 8. 2020 tvoří zůstatek na účtu spolku 187 961,14,- Kč ≅ 187 950,- Kč. 

 

Předpokládané investiční akce s ponecháním finanční rezervy spolku pro školní rok 2020/2021 činí 

147 950,- Kč. 

- 1. ročník sportovního dne nejen pro děti, září (19. 9. 2020) 20 000,- Kč 

- příspěvek na vzdělávání kantorů, září 2020 10 000,- Kč 

- školní maskot, září 2020 20 000,- Kč 

- mikulášská nadílka, listopad 2020 10 000,- Kč 

- školní ples, leden (8. 1. 2021) 60 000,- Kč 

- 2. ročník sportovního dne nejen pro děti, červen 2021 20 000,- Kč 

- finanční rezerva spolku 7 950,- Kč 

- celkem 147 950,- Kč 

 

Finanční příspěvky k čerpání pro žáky školy pro školní rok 2020/2021:  40 000,- Kč 

 

1. Příspěvek na kulturu a vzdělávací akce ve výši 15 000,- Kč, který slouží zejména pro hrazení: 

- preventivních programů pro žáky, 

- vstupenek do kin a divadel, 

- vstupenek do specializovaných parků a muzeí, 

- vstupenek na vzdělávací programy. 

 

2. Příspěvek na sport a sportovní aktivity ve výši 15 000,- Kč, který slouží zejména pro hrazení: 

- startovného do sportovních soutěží, 

- vstupenek do sportovních areálů, 

- nákupu sportovního náčiní, potřeb a doplňků, 

- příspěvku na sportovní dresy. 
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3. Příspěvek na nákup odměn pro žáky ve výši  10 000,- Kč, který je zamýšlen zejména jako 

cena, dárek či prémie pro žáky za dosažené úspěchy ve sportovních či vědomostních olympiádách 

a za reprezentaci školy. Do těchto položek lze tedy zahrnout: 

- nákup ovoce, potravin a sladkostí, 

- nákup tematických knih, 

- nákup dalších věcí, které budou sloužit jako ocenění žáků. 

 

4. Příspěvky nad rámec stanovených částek 

Předseda spolku může rozhodnout o mimořádné platbě jiných položek, avšak nejvýše do částky 2000,-

Kč. Pro uhrazení vyšších částek než 2000,- Kč je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů spolku.  

 

Předseda spolku si vyhrazuje právo neuhradit předložený účet v případě že: 

- čerpaná částka přesáhne stanovený limit, 

- čerpaná částka nebude odpovídat zmiňovaným položkám,  

- požadovaná částka bude výrazně překračovat nadpoloviční finanční možnosti pro daný 

stupeň. 

 

Úhrada jednotlivých položek bude provedena po dodání faktur anebo účtů dle čistopisu viz Příloha 1. 

Návod k vyplnění účtu viz Příloha 2. Tyto dokumenty mohou být předsedovi spolku zaslány ředitelkou 

školy nebo ředitelkou pověřenými osobami též v elektronické formě přes e-mail. Originály faktur či účtů 

musejí být posléze dodány předsedovi spolku. Ten následně zajistí jejich předání hospodáři spolku. 

 

Zdroj spolkem hrazených příspěvků bude zveřejněn na oficiálním webu školy, v části stanovené pro 

SPZŠ, popř. v jiné vhodné sekci. Způsob sdělení postačí jednoduchou formou, která bude obsahovat 

název akce, popř. specifikaci výše uvedených položek a výši finančního příspěvku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vzniku směrnice: 25.6.2020 Směrnici zpracoval předseda SPZŠ: Ondřej Brychta

Pořadové číslo verze (aktualizace): 1 Směrnice poskytnuty k doplnění členům SPZŠ dne: 17.8.2020

Datum poslední aktualizace, platnost od: 17.8.2020 Ve finální podobě schváleno členy SPZŠ dne: 8.9.2020

Spolek příznivců ZŠ Tyršova v Kuřimi IČO 60575310 Název směrnice: Finanční podpora spolku žákům školy



 

Příloha 1. Čistopis účtu 

FINANČNÍ PODPORA SPOLKU ŽÁKŮM ŠKOLY 

Finanční příspěvek (nehodící se škrtněte): 

1. Příspěvek na kulturu a vzdělávací akce 

2. Příspěvek na sport a sportovní aktivity 

3. Příspěvek na nákup odměn pro žáky 

4. Příspěvky nad rámec stanovených částek 

Název akce:  

Datum konání akce:  

Třída:  

Počet žáků:  

Číslo účtu, na které se přepošlou finance od SPZŠ:  

Požadovaná celková částka:  

 

Prostor pro umístění účtenek apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a podpis kantora: 

 

vlastnoruční podpis 



 

Příloha 2. Návod k vyplnění účtu 

FINANČNÍ PODPORA SPOLKU ŽÁKŮM ŠKOLY 

Finanční příspěvek (nehodící se škrtněte): 

1. Příspěvek na kulturu a vzdělávací akce 

2. Příspěvek na sport a sportovní aktivity 

3. Příspěvek na nákup odměn pro žáky 

4. Příspěvky nad rámec stanovených částek 

Název akce: Kyberšikana 

Datum konání akce: 17. 4. 2019 

Třída: 7. A 

Počet žáků: 14 

Číslo účtu, na které se přepošlou finance od SPZŠ: 27-0123456789/0100 

Požadovaná celková částka: 960,- Kč 

 

Prostor pro umístění účtenek apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a podpis kantora: 

Mgr. Marcela Nováková 

vlastnoruční podpis 


