Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní devítileté škole
„Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky“
Uhelný trh 425/4, Praha 1
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1937652379/0800

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. : ………

Třída: __________________________________________________
Třídní učitel (jméno): _____________________________________
Vyúčtovává (jméno):______________________________________
Název akce: ________________________________________________________________
Příspěvek SRPŠ požaduji na: __________________________________________________
Příspěvek SRPŠ požaduji ve výši Kč: ___________________________________________
Datum: _________________________________ Podpis: ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------místo pro příp.poznámky a pro vylepení paragonů, vstupenek atd.

Dne:

Vyplatil:

Schválil:

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z PROSTŘEDKŮ SRPŠ NA:
A) VŠEOBECNÝ ROZHLED DĚTÍ (tzv. % z vybraných příspěvků zpět do tříd)
Na co je příspěvek z prostředků SRPŠ určen:
- vstupné na kulturní akce (kino, divadlo, výstavy, koncerty aj.)
- výlety s poznávacím programem, návštěvy zajímavých institucí, sportovní soutěže aj.
Výše příspěvku ze zdrojů SRPŠ:
- 10% ze skutečně vybraných příspěvků a převedených na bankovní účet SRPŠ
Podmínky čerpání příspěvku ze zdrojů SRPŠ:
- příspěvek lze čerpat až po převedení a připsání částky vybraných příspěvků třídy na
bankovním účtu SRPŠ
- příspěvek lze čerpat postupně nebo jednorázově až do vyčerpání rezervované částky
(možnost kombinace část = dotace ze SRPŠ, část = spoluúčast žáka nebo z třídního
fondu)
- příspěvek lze čerpat hotově nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet třídy

- na výdaj splňující podmínky poskytnutí příspěvku lze požádat o vyplacení zálohy (až
do 100% výše předpokládaného výdaje), podmínkou je, že záloha bude zúčtována do
2 dnů od jejího poskytnutí, resp. ukončení akce
- příspěvek (splňující dané podmínky) lze vyplatit pouze na základě doloženého
vyúčtování na vzorovém „formuláři vyúčtování příspěvku od SRPŠ“ – viz
http://www.brana-jazyku.cz/996-sdruzeni-rodicu-a-pratel-skoly.aspx (záložka Co
je SRPŠ“
- příspěvek bude SRPŠ vyplacen dohodnutým způsobem oproti předloženému
vyúčtování do druhého dne od požádání o jeho vyplacení
- v případě, že nebude v pořádku vyúčtován již poskytnutý příspěvek, nebo nebudou
odstraněny případné chyby v již vyúčtovaném příspěvku, nebude dočasně třídě
umožněno čerpat další finanční prostředky
B) ŠVP, ADAPTAČNÍ KURSY 3. A 6. TŘÍD A LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU 8. TŘÍD)
C) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (JEDEN SVĚT, DRUŽINA, KNIHOVNA)
D) PROGRAMY PRO UČITELE
E) TRADICE ŠKOLY (VEČERY POD LIPOU, NOC S ANDERSENEM,
REPREZENTACE ŠKOLY, PREZENTY PRO HOSTY, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY)
Na co je příspěvek z prostředků SRPŠ určen:
- viz: http://www.brana-jazyku.cz/999-sdruzeni-rodicu-a-pratel-skoly-co-je-srps.aspx
soubor: Pravidla pro čerpání finančních prostředků ze SRPŠ
Výše příspěvku ze zdrojů SRPŠ:
- dle schváleného rozpočtu na daný šk. rok (sdělí předsedkyně, hospodářka SRPŠ)
Podmínky čerpání příspěvku ze zdrojů SRPŠ:
- příspěvek lze čerpat hotově nebo bezhotovostním převodem na bank. účet třídy/školy
- příspěvek (splňující dané podmínky) lze vyplatit pouze na základě doloženého
vyúčtování na vzorovém formuláři „formuláři vyúčtování příspěvku od SRPŠ“ – viz
http://www.brana-jazyku.cz/996-sdruzeni-rodicu-a-pratel-skoly.aspx (záložka Co
je SRPŠ“
- příspěvek bude SRPŠ vyplacen dohodnutým způsobem oproti předloženému
vyúčtování do druhého dne od požádání o jeho vyplacení
finančních
prostředků
žádejte
L.Průšovou
602330163
(ladena.prusova@gmail.com) nebo M. Čapkovou 775867025 (marketa.capkova@klikni.cz)
O

Dne:

vyplacení

Vyplatil:

Schválil:

