Základní škola Duhovka, s.r.o.
Proces pro schvalování stipendií na Základní škole Duhovka
Vypracoval:

RNDr. Jindřich Kitzberger, ředitel školy;

Schválil:

RNDr. Jindřich Kitzberger, ředitel školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

7.2.2019

Číslo jednací:

Každý z rodičů, kteří hlásí dítě do vzdělávacího systému Duhovky má možnost požádat o sociální
stipendium. To je poskytováno formou slevy z ceníkového školného pro daný rok.
1) Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne o sociální stipendium žádat, vyplní interní
formulář, který je k dispozici na webové stránce nebo v kanceláři školy. Je doporučeno,
nikoliv však vyžadováno, připojit průvodní dopis s odůvodněním žádosti. Formulář
kromě základních položek (jméno, počet dětí, atd.) obsahuje i informaci (čestné
prohlášení) o čistém ročním příjmu domácnosti, což je jeden z důležitých parametrů pro
udělení sociálního stipendia.
2) Vyplněné žádosti se posílají k rukám ředitele základní školy, optimálně současně
s přihláškou, případně v pozdějším termínu, ale vždy tak, aby v případě budoucího 1.
ročníku byla žádost podána nejpozději v době zápisu do 1. třídy (termín vyhlašuje ředitel
školy vždy pro daný školní rok na začátek dubna). Pro přijímání dětí do vyšších ročníků
termín podání není omezen, ale žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém jsou doručeny.
3) Po uzavření termínu pro podání žádostí (v případě zápisu do 1. třídy) nebo při posuzování
jednotlivých žádostí při přestupu dítěte do vyššího ročníku jsou podklady předány komisi
pro udělení stipendií. Komise na základě obdržených žádostí a přiděleného celkového
rozpočtu na sociální stipendia rozhodne o jejich schválení či neschválení. Rozhodnutí
komise jsou ve svém součtu omezena celkovým rozpočtem pro sociální stipendia na daný
školní rok. Rozhodujícími kritérii při posuzování žádostí jsou:
a. finanční situace domácnosti, tedy celkový čistý příjem na člena rodiny v poměru
s výší navrhovaného školného, tedy finanční spoluúčastí,
b. historie dané rodiny v Duhovce (např. zda se již u nás dítě vzdělává, případně jeho
sourozenci),
c. pořadí žádostí,

d. případně další významné důvody nebo fakta uvedená v žádosti či průvodním
dopisu.
4)

Poskytnutím stipendia vyjadřuje Duhovka svůj zájem a závazek podpořit dítě v jeho
vzdělávání přinejmenším po dobu celého vzdělávacího cyklu (tedy po celou dobu
vzdělávání v mateřské škole, základní škole nebo na gymnáziu). Současně je ale
vyžadováno každoroční čestné prohlášení zákonného zástupce o tom, že se ekonomická
situace rodiny významně nezměnila a důvod poskytování dané výše stipendia je i nadále
oprávněný. Důvodem k ukončení poskytování stipendia může být také závažné
porušování smlouvy o poskytovaném vzdělávání.

5)

Poskytnutí stipendia je oznámeno žadateli formou rozhodnutí ředitele školy a smluvně
vyjádřeno v podobě dodatku ke smlouvě o poskytovaném vzdělávání.

V Praze dne 5.2.2019

RNDr. Jindřich Kitzberger
Ředitel školy

