Správní rada občanského sdružení (dále jen OS) vydává následující vnitřní směrnici:
1) Z hotovosti či účtu OS lze poskytnout příspěvky na odměny žáků za mimořádné zásluhy jak v oblasti
vzdělání či jiných aktivit (sport, divadlo apod.), spojených s reprezentací školy. Formu odměny vždy
navrhne vedení školy nebo správní rada OS a vždy podléhá předchozímu souhlasu předsedy správní rady.
2) Z hotovosti či účtu OS budou poskytovány příspěvky na dopravu spojenou s 1 exkurzí u jednotlivých tříd
v daném školním roce a to do maximální výše 2.000,- Kč pro jednu třídu. Každá třída má v daném školním
roce 2 x nárok na příspěvek na vstupné ve výši 25 % z ceny, a to na sportovní či kulturní událost ev. exkurzi
spojenou s výukou ( hrady, zámky, výstavy, ZOO, a podobně ). Tento příspěvek není třeba dopředu
odsouhlasit správní radou OS, ale je třeba předem informovat ekonoma OS dojednat formu
spolufinancování.
3) Individuálně lze z prostředků OS čerpat příspěvky na jiné kulturní a sportovní akce spojené s výukou, na
projektovou činnost školy, soutěže a jiné školní akce. Výše podílu OS bude vždy předem projednána s
minimálně 3 členy správní rady včetně předsedy. Na tento příspěvek není nárok!
4) Z prostředků OS mohou být uhrazeny pomůcky na výtvarnou výchovu do výše maximálně 15.000,- Kč na
jeden školní rok.
5) Z hotovosti či účtu OS lze pořídit též drobné dárky „na přivítanou“ pro žáky prvních tříd, stejně tak jako
dárky „na rozloučenou“ pro žáky posledních ročníků. Takové rozhodnutí vždy podléhá schválení minimálně
3 členů správní rady včetně předsedy. Na tento příspěvek není nárok!
6) Rada může rozhodnout o poskytnutí dalších mimořádných finančních prostředků, které nebudou v
rozporu se stanovami OS a budou určeny výhradně ku prospěchu žáků školy. Takové rozhodnutí vždy
podléhá schválení minimálně 3 členů správní rady včetně předsedy. Na tento příspěvek není nárok!
7) Pro účely snazšího financování stanovuje hotovostní limit pokladny OS na 10.000,- Kč s měsíčním
vyúčtováním.
8) V případě přečerpání finančních možností OS si správní rada vymiňuje právo všechny příspěvky
pozastavit. Předseda správní rady bude, pokud tato situace nastane, informovat vedení školy.

V Jihlavě dne 6. června 2013
Vladimír Mátl, předseda, v.r.
Lucie Coufalová, člen rady, v.r.
Soňa Janderková, revizor, v.r.
Mgr. Alena Hromádková, člen rady, v.r.
Radka Gabrielová, ekonom, v.r.

Vnitřní směrnice 2-12 rady OS při ZŠ Havlíčkova 71
Správní rada OS vydává následující vnitřní směrnici:
S ohledem na zjednodušení nakládání s finančními prostředky rada uděluje dispoziční právo
k elektronickému bankovnictví, k běžnému účtu a hotovostní pokladně výhradně paní Mgr. Aleně
Hromádkové a p. Radce Gabrielové.

Disponovat s prostředky na běžném účtu i s hotovostí může každá z uvedených samostatně, včetně
elektronického bankovnictví.
Vyplácení jakýchkoliv finančních prostředků z běžného účtu i pokladny, musí být předem odsouhlaseno
předsedou sdružení.
Rada pověřuje ekonomku sdružení paní Radku Gabrielovou vedením účetní agendy.
Rada pověřuje ekonomku sdružení paní Radku Gabrielovou zastupováním OS vůči Finančnímu úřadu
v Jihlavě, včetně podávání daňového přiznání.
V Jihlavě dne 20. listopadu 2012
Vladimír Mátl, předseda,v.r.
Soňa Janderková, revizor, v.r.
Radka Gabrielová, ekonom, v.r.
Lucie Coufalová, člen, v.r.
Mgr. Alena Hromádková, člen, v.r

Vnitřní směrnice 1-12 rady OS při ZŠ Havlíčkova 71
Správní rada občanského sdružení (dále jen OS) vydává následující vnitřní směrnici:
OS povede jednoduché účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Správní rada OS zřídila běžný účet u České spořitelny. Číslo účtu je: 1467751339/0800.
Hotovostní pokladna OS je umístěna v budově školy, v kanceláři ekonomického úseku.
Členské příspěvky se vybírají v hotovosti od rodičů žáků základní školy ve výši 150,- Kč na žáka, 100,- Kč
za sourozence. Výše příspěvku může být změněna na základě podnětu OS.
Správní rada rozhodla, že z hotovosti či účtu OS budou poskytovány příspěvky na dopravu spojenou s 1
exkurzí
u jednotlivých tříd v daném školním roce a to do maximální výše 2.000,- Kč pro jednu třídu. Dále bude
individuálně přispíváno na kulturní a sportovní akce spojené s výukou, na projektovou činnost školy, soutěže
a jiné školní akce,
a to do výše maximálně 25% nákladů. Zbývající část bude hrazena žáky. Z prostředků OS mohou být
uhrazeny pomůcky na výtvarnou výchovu do výše maximálně 15.000,- Kč na jeden školní rok.
V případě jakýchkoliv nadstandardních nákladů na konkrétní akci, bude výše příspěvku konzultována se
správní radou prostřednictvím jejího předsedy. Konzultaci zajistí ředitel školy, případně jeho statutární
zástupce.
V Jihlavě dne 1. září 2012
Mgr. Alena Hromádková, předsedkyně, v.r.
Radka Gabrielová, ekonom, v.r.
Mgr. Iva Divišová, člen, v.r.
Jana Krásenská, člen, v.r.
Martina Slavíková, člen, v.r.

