Sociální fond při Základní škole Fryšták
Sociální fond na ZŠ Fryšták vznikl za podpory programu Pomáhej 2014 Nadace VIA.
Finanční základ fondu je tvořen nadačním příspěvkem a výtěžkem z benefiční akce.
Finanční prostředky školního sociálního fondu budou směřovat žákům ZŠ Fryšták,
jejichž rodiče mají omezený zdroj příjmů a nemohou svým dětem zajistit pravidelnou
školní stravu, účast na konkrétních školních akcích a navštěvování zájmových kroužků.
Pravidla pro žadatele:
- žadatelem může být pouze zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje ZŠ Fryšták, trvalé
bydliště dítěte ve Fryštáku přitom není podmínkou,
- jedná se o sociálně slabou rodinu/rodiče samoživitele, která vyčerpala všechny
dostupné zákonné možnosti pomoci,
- jedná se o rodinu, která je těsně nad hranicí životního minima, nevznikl jí nárok na
dávky hmotné nouze a situace jí neumožňuje zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
- situace rodiny je dlouhodobá.
Postup školy a zákonných zástupců:
- učitel na základě každodenní práce s žáky vytipuje dítě ze sociálně slabé rodiny a jeho
zákonným zástupcům nabídne finanční pomoc ze školního sociálního fondu na výše
uvedené aktivity,
- zákonný zástupce podá žádost na základě vlastního uvážení vedení školy.
Posuzování žádostí:
- posuzovat žádosti bude komise složená ze tří členů: ředitel školy, dva zástupci
pedagogického sboru,
- jednotlivé žádosti budou posouzeny, bude ověřena aktuální možnost čerpat finanční
prostředky a zákonní zástupci následně obdrží vyjádření,
- finanční prostředky nebudou nikdy poskytnuty přímo žadateli, ale vždy bude uhrazena
konkrétní věc na základě žádosti a potřebnosti žadatele,
- vyrozumění žadatele bude nejpozději do 14 dnů od podání žádosti,
- finanční pomoc ze školního sociálního fondu je nenároková,
- osobní údaje žadatelů nebudou uveřejňovány, žádosti budou vedeny pro potřeby
účetnictví a k doložení transparentnosti využití finančních prostředků školního
sociálního fondu.
Žádost bude obsahovat:
- jméno dítěte, jeho datum narození, bydliště a třída, kterou navštěvuje,
- jména zákonných zástupců,
- odůvodnění žádosti,
- datum, podpis žadatele.

