Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z Nadačního fondu Škola
pro žáky střední školy
Na příspěvek má nárok každý žák školy, který splní následující požadavky:
1. Příspěvek je určen pro kurz k získání řidičského průkazu skupiny B.
2. Žák musí v daném školním roce, kdy chce navštěvovat kurz autoškoly,
dosáhnout 18 let věku.
3. Žák musí splnit kritérium studijního průměru do 2,0 ve všech pololetích
dosavadního studia.
4. Žák musí mít během celého dosavadního studia všechnu absenci
omluvenou.
5. Žák nesmí během celého dosavadního studia obdržet kázeňský trest podmínečné vyloučení, ředitelskou důtku nebo snížený stupeň z chování.
6. O příspěvek si žák žádá vyhotoveným tiskopisem, žádost schvaluje třídní
učitel, ředitel školy a předseda nadačního fondu Škola.
7. Z důvodu potřeby maximální koordinace mezi vyučováním ve škole
a v kurzu autoškoly se přiděluje příspěvek pouze na kurz, který provozuje
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.
8. Pokud dojde k odůvodněné časové kolizi mezi školním vyučováním
a kurzem, bude žákovi omluvena neúčast ve vyučování školy.
9. Příspěvek na kurz bude přiznán pouze tomu žákovi školy, který přispěl
do nadačního fondu Škola minimálně 300 Kč v roce, kdy žádá o příspěvek,
a také minimálně ve dvou předcházejících školních letech.
10.Velikost příspěvku pro žáka na kurz se odvíjí od studijního průměru
stanoveného programem Bakalář.
11.Při studijním průměru 1,0 bude žákovi uhrazena celá cena kurzu.
12.Při studijním průměru horším než 1,0 ale lepším než 2,0 včetně se výše
příspěvku určí dle vzorce:
příspěvek = cena kurzu / 3x školní průměrný prospěch
Školní průměrný prospěch = součet průměrných prospěchů jednotlivých
pololetí během celého dosavadního studia (z programu Bakalář) děleno
počtem pololetí
Pro výpočet průměrného školního prospěch se pracuje s přesností na
2 desetinná místa, zaokrouhlení se provádí běžným způsobem.
Hodnota příspěvku se zaokrouhluje na celé desetikoruny běžným
způsobem.
13.Vyplácení příspěvku může být zastaveno z důvodu vyčerpání finančních
zdrojů, které jsou na akci vyčleněny.
14.Příspěvek se poskytuje od 1. 9. 2013.
V Kopřivnici 30. 8. 2013

Zpracoval: Ing. Miloš Šlupina, předseda Nadačního fondu ŠKOLA
Schválila: Správní rada Nadačního fondu ŠKOLA

Žádost o finanční příspěvek z Nadačního fondu ŠKOLA na kurz autoškoly
ve školním roce …………………..…..
Jméno a příjmení žáka školy:
Datum narození:
Ve školním roce, ve kterém žádá žák o finanční příspěvek,
je v …………….. ročníku, obor vzdělání …………………………………
Dosažený studijní průměr:
1. ročník
1. pololetí ………………
2. pololetí ………………
… ročník
1. pololetí ………………
2. pololetí ………………
… ročník
1. pololetí ………………
2. pololetí ………………
… ročník
1. pololetí ………………
Studijní průměr za celé období: ……………..
Zaokrouhlený studijní průměr za celé období, od kterého závisí výše finančního
příspěvku: ………………
Žák je bez neomluvené absence: ano / ne
Žák je během celého dosavadního studia bez kázeňského trestu důtka, podmínečné vyloučení, snížený stupeň z chování: ano / ne

ředitelská

Žák je přispěvatelem Nadačního fondu Škola částkou minimálně 300 Kč v roce,
ve kterém žádá o příspěvek, a také alespoň ve dvou předcházejících školních
letech: ano / ne
Datum a podpis žadatele (žáka):
Správnost údajů ověřil třídní učitel (jméno) datum a podpis:
Za Nadační fond ŠKOLA schválil (jméno) datum a podpis:
Za vedení školy schválil (ředitel nebo statutární zástupce školy) datum a podpis:

