Zásady prideľovania finančných prostriedkov od Rodičovského združenia
pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
Rodičovská rada pri Gymnáziu Hlinská 29 v Ţiline sa dlhodobo snaţí o pomoc škole
v súčasnej ťaţkej ekonomickej situácií pri zabezpečení učebných pomôcok a techniky pre
výchovno-vzdelávací proces. V záujme uspokojenia poţiadaviek vedenia školy a jednotlivých
predmetových komisií na zabezpečenie vzdelávacích a mimoškolských aktivít študentov v čo
najväčšom rozsahu, boli prijaté niţšie uvedené kritériá na prideľovanie finančných
prostriedkov na zasadnutí Rodičovskej rady dňa 27. septembra 2011. Tieto kritériá sú platné
na dobu neurčitú a ich zmena je moţná len po odsúhlasení väčšinou hlasov členov
Rodičovskej rady pri Gymnáziu Hlinská 29 v Ţiline.
1. Finančné prostriedky sa poskytujú jednotlivým predmetovým komisiám za účelom
nákupu učebných pomôcok, kníh do školskej kniţnice a na podporu realizácie
celoškolských aktivít ako sú napr. Eurodeň, maturitné skúšky, odmeny najlepším
študentom, na reprezentáciu školy a podobne. Nie je moţné poskytovať finančné
prostriedky na výberové aktivity.
2. Finančné prostriedky sa prideľujú na základe písomných ţiadostí a následne
schválených výborom rodičovskej rady a rodičovskou radou na príslušný školský rok.
3. Ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú výboru RZ v písomnej
podobe na pripravenom formulári, v mimoriadnych prípadoch formou ţiadosti,
v súlade s koncepciou rozvoja činnosti nielen príslušnej predmetovej komisie, ale
hlavne školy ako celku, prostredníctvom RŠ v mesiaci jún s moţnou aktualizáciou
posledný augustový týţdeň príslušného kalendárneho roku výboru RZ.
4. Finančné prostriedky sa cielene pouţívajú na zabezpečenie takých učebných pomôcok
a techniky, ktorých vyuţitie zo strany študentov je dostatočné, majú dlhšiu ţivotnosť
a vyššiu kvalitu. Z týchto prostriedkov sa doplňuje najmä vybavenie počítačových
učební, odborných učební a laboratórií, kniţnice (učebníc), kabinetov predmetových
komisií a vyuţitie grantov.
5. Dodatočné čerpanie finančných prostriedkov je moţné aj počas školského roku, ale
len v súlade s hore uvedenými informáciami.
6. Predseda alebo člen výboru rodičovskej rady môţe mimoriadne čerpanie schváliť do
výšky 100.-€ aj bez súhlasu výboru. Osoba, ktorá takéto čerpanie povolí, je povinná
oznámiť túto skutočnosť na najbliţšom zasadnutí výboru a zdôvodniť svoje
rozhodnutie.
7. Nie je moţné ţiadať o pridelenie prostriedkov po uskutočnení objednávky na
zakúpenie tovaru alebo po ukončení akcie. Poţiadavky na finančné prostriedky po
uskutočnení objednávky alebo akcie bez predbeţného aspoň ústneho prísľubu od
členov výboru rodičovskej rady budú okamţite zamietnuté.

V Ţiline 27. septembra 2011

Ing. Anton Ďurnek
predseda výboru RZ

