
Využití finančních prostředků z fondu Rady rodičů

Rada rodičů 
- dobrovolné  občanské  sdružení,  reprezentované  zástupci  z řad  rodičů  žáků 

každého ročníku a dvou zástupců pedagogického sboru
- je partnerem vedení školy; její hlavní náplní je spolupráce se školou, vytváření 

podmínek  pro  zlepšení  činnosti  školy  v  oblasti  výchovné,  vzdělávací, 
materiální a zájmové

- získané finanční prostředky ve fondu Rady rodičů jsou nezávislé a oddělené od 
finančních prostředků školy; jsou určeny pouze pro nadstandardní potřeby a 
činnosti studentů (v žádném případě se nečerpají k odměně pedagogů ani těch, 
co jsou členy Rady rodičů a zajišťují administrativní práce)

- prostředky rada uvolňuje dle schváleného rozpočtu, který každoročně Rada 
rodičů sestavuje a schvaluje

- cílem  činnosti  rady  je  rovněž  finanční  pomoc  při  zajišťování  akcí 
organizovaných školou
o alternativní výuka formou

 besed
 získávání nejnovějších poznatků z odborných časopisů a encyklopedií
 filmů, videozáznamů, apletů, atd.
 vzdělávacích programů

o nákup nadstandardních pomůcek pro výuku
 např. encyklopedie, velké slovníky pro ANJ, NEJ, LAT
 zeměpisné  a  dějepisné  atlasy  (žáci  si  je  půjčují  v knihovně  nebo  je 

vyučující  nosí  do  hodin,  čímž  odpadá  povinnost  zakoupení  každým 
studentem)

 reprodukční  technika  pro  zajištění  sportovních  turnajů  a  jiných 
společných akcí školy

o prevence sociálně patologických jevů
 adaptační kurzy prvních ročníků
 besedy s preventivní tématikou zážitkovou formou
 zprostředkování  možného  nebezpečí  a  správné  reakci  na  něj 

vyškolenými odborníky se zkušenostmi s prací s mládeží
o sportovní a vědomostní soutěže

 financování odměn, zápisného, startovného, dopravy, atd.
o motivace studentů

 ocenění výsledků v soutěžích, olympiádách
 ocenění výborných studijních výsledků

o volnočasové aktivity
 sportovní kroužky
 pěvecký sbor
 divadelní kroužek

o maturitní plesy
 je organizátorem plesů
 vede veškerou administrativu
 zastřešení vyúčtování plesů 



Již dva roky čerpají studenti více finančních prostředků, než je vybráno. Proto je 
nutné tento rok vytvořit vyrovnaný rozpočet. Poskytnutím rozdílných částek nebo 
poskytnutí příspěvku jen některými studenty nelze zajistit financování všech 
plánovaných výdajů.

Bez finančních prostředků nemá existence Rady rodičů opodstatnění, 
podíl na správě školy rodičů zajišťuje orgán zřízený ze zákona, tj. školská rada.

V případě nezaplacení příspěvku:
1. Student, který nepředá odsouhlasený příspěvek na letošní školní rok, si bude 

veškeré nadstandardní výdaje hradit sám.
2. Pokud těchto studentů bude více (bude narušen rozpočet), Rada rodičů bude 

zrušena.
O zbývajících finančních prostředcích rozhodnou zástupci stávající Rady 
rodičů.

Dopady zrušení Rady rodičů:

1. Některé akce nebude možno organizovat nebo jen zčásti (besedy, soutěže, 
preventivní a volnočasové aktivity).

2. Studentům se zvýší výdaje na učební pomůcky (časopisy, atlasy, slovníky, …).
3. Organizaci maturitních plesů převezmou rodiče.


