
Pravidla a postupy při využívání finančních prostředků 

Nadačního fondu Švehlovy střední školy Prostějov 

 

1. Oceňování žáků  

a) Ocenění se uděluje za mimořádné studijní výsledky, umístění v soutěžích na 

úrovni kraje, účast v celorepublikových soutěžích. 

b) Návrh na ocenění žáka může předložit každý pedagogický pracovník školy.  

c) Ocenění za umístění v soutěžích je formou udělení čestného listu se zdůvodněním 

a podpisem ředitele školy a předsedy Nadačního fondu a může být doplněno věcným 

darem nebo finanční poukázkou do hodnoty 1500 Kč.  

d) Ke konci školního roku je možné ocenit žáka za výborné studijní výsledky za 

uplynulý školní rok. Návrh na ocenění podává třídní učitel předsedovi Nadačního 

fondu. Ocenění je formou listu se zdůvodněním a podpisem ředitele školy a předsedy 

Nadačního fondu a případně věcným darem nebo peněžní poukázkou v hodnotě 300 

Kč.  

e) Ocenění může být uděleno i za výborné studijní výsledky během celého studia na 

škole. Návrh na ocenění podává třídní učitel předsedovi Nadačního fondu. Ocenění 

je formou listu a případně věcným darem nebo peněžní poukázkou v hodnotě 500 

Kč.  

2. Ohodnocení žáků  

a) Za umístění do 3. místa v soutěži na úrovni školy může být žák ohodnocen. Návrh 

na ohodnocení podává organizátor soutěže z řad pedagogů školy předsedovi 

Nadačního fondu. Ohodnocení je formou udělení listu se zdůvodněním udělení a 

podpisem ředitele školy a předsedy Nadačního fondu a může být doplněno věcným 

darem do hodnoty 600 Kč.  

b) Ohodnocení se uděluje bezprostředně po akci, ke které se vztahuje. 

3. Soutěže žáků školy  

a) Finanční prostředky z Nadačního fondu je možné čerpat na cestovné, stravné a 

startovné žáků školy při účasti na soutěžích pořádaných pro žáky SŠ v ČR. 

Maximální částka startovného je omezena pro jednotlivce na 800 Kč, 2000 Kč na 

družstvo.  

4. Poskytování finančních prostředků do Nadačního fondu  

a) Hlavní zdrojem finančních prostředků jsou dobrovolné dary.  

b) Finanční prostředky do fondu je možné jednotlivcem poskytovat kdykoli, 

organizované přispívání žáků je nejvhodnější do 30. 11., (po domluvě do 30. 4) 



c) Přispěje–li žák ve školním roce finančně do Nadačního fondu minimálně částkou 

200 Kč za školní rok, stává se na dané období jeho přispěvatelem.  

5. Finanční podpora školních akcí pro přispěvatele fondu  

a) Každý přispěvatel Nadačního fondu z něho může čerpat finanční podporu na akce 

pořádané školou, pokud jsou tyto akce zařazeny na seznam podporovaných akcí.  

b) Finanční podporu na podporované akce je možné čerpat pouze během školního 

roku, ve kterém je žák přispěvatelem Nadačního fondu.  

c) Výši finanční podpory na akci stanoví správní rada Nadačního fondu.  

d) Seznam podporovaných akcí:  

− lyžařský kurz,  

− sportovní kurz,  

− seznamovací kurz,  

− divadelní představení nebo kino 1x za školní rok,  

− přednáška zaměřená proti negativním patologickým dějům ve společnosti,  

− pro závěrečný ročník příspěvek na organizaci maturitní zkoušky a závěrečné 

zkoušky 

6. Finanční podpora zvláštních akcí  

a) Nadační fond může jednorázově přispět na zajištění organizace akcí žáků 1. 

ročníků, které se konají do 30. 11. daného školního roku bez jejich příspěvku do 

Nadačního fondu.  

b) Z Nadačního fondu je možné čerpat jednorázové finanční příspěvky do 500 Kč, 

které pokryjí případné finanční náklady akcí pro žáky školy, které jsou pro ně 

bezplatné (besedy, přednášky, apod.).  

c) Finanční prostředky Nadačního fondu je možné čerpat na aktivity žáků a aktivity 

školy, které jsou pro žáky určeny a splňují podmínky dané statutem Nadačního 

fondu.  

7. Platnost podmínek finanční podpory  

Pravidla a postupy při využívání finančních prostředků Nadačního fondu vstupují v 

platnost po schválení správní radou fondu. Podmínky finanční podpory aktivit, které 

vycházejí ze statutu Nadačního fondu, jsou závislé na stavu financí Nadačního fondu 

a mohou být správní radou Nadačního fondu změněny. 


