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Spolek SRPDŠ při Základní škole,  

Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
Adresa: Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11,  

e-mail: srpds@zs.vratislavice.cz 

 

Pravidla pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2022/2023 
 

 

Příspěvky do fondu SRPDŠ 

Příspěvek do fondu SRPDŠ je 300,- Kč na 1. dítě, 150,- Kč na 2. dítě a na každé další  

100,- Kč, pokud je více sourozenců na škole, platí vyšší příspěvek vždy ten nejmladší a dále 

podle věku. 

Příspěvky z fondu na školní vzdělávací exkurze jednotlivých tříd souvisejících s výukou, 

kulturou a sportem 

Na vzdělávací exkurzi, kulturní nebo sportovní akci jedné třídy v jednom školním roce 

přispěje SRPDŠ maximálně 100 Kč na přispívajícího žáka, který se účastní vzdělávací, 

kulturní nebo sportovní akce. Musí být vyhotovena zpráva o akci spolu se jmenovitým 

seznamem žáků, kteří se vzdělávací exkurze zúčastnili.  

Příspěvek z fondu na lyžařský výcvik 7. tříd 

Na každý lyžařský kurz (doprava, ubytovaní atd.) přispívá fond SRPDŠ maximální částkou  

15.000,- Kč za jeden školní rok. 

Příspěvky z fondu na ceny pro nejlepší žáky jednotlivých tříd 

Na věcné ceny pro nejlepší žáky 1.stupně z každé třídy uvolní rada částku 1.000,- Kč na jednu 

třídu na konci školního roku. Návrh na odměnu předloží vedení nebo školy třídní učitel a 

následně vedení školy předloží ucelený soupis jako požadavek na čerpání z fondu. 

Příspěvky z fondu na Mikulášskou nadílku pro první třídy. 

Fond SRPDŠ přispěje částkou 30,- Kč na jednoho žáka.  

Příspěvek na odměny z fondu SRPDŠ na sportovní soutěže pořádané školou. 

Na odměny pro žáky při sportovních akcích pořádaných školou v poměru  

50% pro 1. stupeň a 50% pro 2. stupeň přispívá fond SRPDŠ maximální částkou  

10.000,- Kč v jednom školním roce. 

Příspěvek na odměny za účast žáků na kulturních a vzdělávacích akcích pořádané školou. 

Na odměny pro žáky, kteří se aktivně účastní kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných 

školou v poměru 50% pro 1. stupeň a 50% pro 2. stupeň přispívá fond SRPDŠ maximální 

částkou 5.000,- Kč v jednom školním roce. 

Jednorázové výdaje z fondu větší než 5.000,- Kč 

Pořízení zařízení, vybavení a služeb musí rada schválit jednohlasně při minimální účasti 2/3 

třídních důvěrníků ze všech tříd. Třídy, kde není třídní důvěrník, bude mít třídní učitel snahu 

o zajištění zástupu z řad rodičů třídy, tak aby byly pokryty všechny třídy na ZŠ. 

Příspěvky z fondu na trička, mikiny případně jiný druh vhodného oděvu pro 9. třídy 

SRPDŠ bude přispívat na vzpomínková trička pro 9. třídy v hodnotě maximálně 200 Kč na 

žáka. 

 

 

 

 

ZA SRPDŠ 

                                                                                                                     Eva Toráková  

                                                                                                                      předseda spolku 
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