
PRAVIDLA  

PRO ROZHODOVÁNÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Z FONDU SRPŠ ZUŠ LIBEREC,z.s. 

Výbor zvolený na členské schůzi postupuje dlouhodobě konzistentně takto: 
1. Žádost musí být 

a. předložena výboru formou vyplněného formuláře buď tištěného, nebo e-mailem  
b. úplná, včetně příloh 
c. zaslána před akcí, na kterou se žádá. Výbor může podmínit přidělení příspěvku 

podmínkami uvedenými ve vyjádření, např. předložením dalších dokladů a 
dodatečným přesným vyúčtováním. Ve výjimečných a odůvodněných případech bere 
výbor zřetel i na žádosti předložené dodatečně.  

2. Rozhodování o přidělení a výši příspěvku  
a. podmínky nutné: 

- Podporovaná akce je ku prospěchu žáků ZUŠ Liberec, obohatí jejich kulturní 
přehled, rozvíjí jejich dovednosti a talent, seznamuje s jinými metodami učení 
či tvoření, motivuje je k další práci a zdokonalování. Umožňuje jim realizaci 
toho, co získali v hodinách při výuce, před širším publikem či soutěžit 
s ostatními dětmi obdobného věku. 

- Akce se koná v průběhu školního roku, v mimořádných případech o letních 
prázdninách, vždy v souladu s výukovým plánem ZUŠ a s vědomím vedení 
ZUŠ. 

- Akce je nekomerčního charakteru, tj. je nevýdělečná a žádná třetí strana z ní 
nemá finanční prospěch. 

- Akce je reprezentací ZUŠ Liberec. 
- Akce je tradiční (např. jako Cena pro nejmladšího účastníka Ústředního kola 

soutěže ZUŠ). 
- Žák školy má zaplacený příspěvek do fondu SRPŠ ZUŠ LIBEREC. 
- Akce není v rozporu se zákony ČR a stanovami SRPŠ. 

b. pomocné principy: 
- Přednost mají akce pořádané školou nebo na nichž žáci školu reprezentují a 

akce zahrnuté ve výukovém plánu ZUŠ. 
- Přednost mají akce, na nichž se SRPŠ prezentuje a/nebo organizačně 

spolupodílí. 
- Přiznaná částka je  reálná s ohledem na zůstatek na účtu a další plánované a 

předpokládané výdaje. 
- Princip rovnoměrnosti: prostředky se rozdělují podle možností poměrným 

způsobem mezi všechny obory a v rámci oborů pokud možno poměrným 
způsobem mezi všechny soubory (výukové skupiny). 

- Princip spoluúčasti: SRPŠ na jednotlivé akce pouze přispívá, podmínkou je 
finanční spoluúčast školy, rodičů nebo jiného donátora, proto chce výbor znát 
kompletní náklady akce (účastnické poplatky, vstupné, cestovné, ubytování, 
strava), aby posoudil výši příspěvku. 

3. Investice jsou účelné a vždy korespondují s potřebami žáků a učitelů ZUŠ. Technická část při 
rozhodování o investicích je součástí podmínek výběrového řízení: cena, kvalita, značka, 
tradice, záruka, servis. 

Každý člen výboru hlasuje samostatně, rozhoduje prostá většina hlasujících. Výbor je 
usnášeníschopný, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční počet jeho členů. 

Finanční odměnu spojenou s vystoupením žáků ZUŠ Liberec může přijmout SRPŠ pouze jako 
dar bez dalších podmínek ve smyslu účelového přerozdělování konkrétním žákům či souborům 
ZUŠ. 


