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PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU 
 
 

1. Dítě navštěvuje Mateřskou školu nebo Základní školu v Jílovém u Prahy. 

2. Žadatel musí předložit podepsanou „Žádost o poskytnutí příspěvku“, včetně 

„Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ (formulář dostupný na webových 

stránkách NFRD). 

3. Správní rada může požádat Žadatele o doplnění údajů. 

4. Nadační fond vede evidenci žádostí. 

5. Příspěvek se poskytuje v souladu s posláním a účelem ke kterému byl založen. 

Zejména tedy na: 

a. Akci pořádanou MŠ nebo ZŠ (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky) 

b. Školní družinu, školní klub vedený při ZŠ v Jílovém u Prahy 

c. Školné v MŠ Jílové u Prahy 

d. Akci pořádanou jiným spolkem registrovaným v Jílovém u Prahy 

e. Mimoškolní aktivitu pořádanou v prostorách MŠ, ZŠ. 

f. Materiál k zapůjčení sloužící pro zabezpečení a vybavení dětí na akce 

uvedené v bodech a) – c) (např. lyžařské vybavení,…). 

g. Stravné – obědy, atp. 

6. Maximální částka poskytnutá na dítě/školní rok je 10.000,- Kč. Ve výjimečných 

případech může být udělena výjimka. 
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7. Žadatel se podílí na požadované částce takto: 

-  25% z celkové částky z nepobytových aktivit. Nepobytovou aktivitou se 

myslí (sportovní, výtvarný kroužek, jednodenní výlet, třídní fond, aj.) 

- 10% z celkové částky z aktivit pobytových. Pobytovými aktivitami se myslí 

např. škola v přírodě, stmelování třídy, plavecký, lyžařský výcvik apod.) 

- 0% z celkové částky z Školní družiny, školního klubu, Poplatek za školné v 

MŠ 

8. O přidělení příspěvku rozhoduje Správní rada na základě předložených žádostí. 

9. Správní rada je oprávněna požadovaný příspěvek snížit na základě svého 

rozhodnutí. 

10. S Žadatelem, kterému byl přiznán příspěvek uzavírá s NFRD „Darovací smlouvu“. 

11. Příspěvek se poskytuje: 

a. Formou finanční podpory na účet organizace, která aktivitu pořádá 

b. Jinou formou dle rozhodnutí Správní rady. 

12. Žadatel musí uhradit poměrnou část požadované částky – dle „Darovací smlouvy“. 

NF RD požaduje předložení potvrzení o uhrazení (např. zadaný Příkaz k úhradě 

atp.). Ve výjimečných případech může Správní rada rozhodnout o prominutí 

poměrné částky ve prospěch žadatele. 

13. Rozhodnutí Správní rady obvykle realizuje předseda nebo místopředseda NFRD. 

14. Na příspěvek nevzniká právní nárok. Důvody neposkytnutí se žadateli nesdělují. 

15. Rozhodnutí Správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

16. Poskytnuté písemné podklady se Žadateli nevrací. 

17. Poskytnuté příspěvky vede NFRD ve svém účetnictví. 
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18. Bezdůvodné nevyužívání poskytnutého příspěvku (např. neomluvená účast na 

zájmovém kroužku, doučování) bude mít za následek neposkytnutí dalších 

příspěvků tomuto Žadateli. 

19. Správní rada zasedá a projednává žádosti minimálně 5x ročně (obvykle v 

termínech: září, listopad, leden, březen, květen). 

20. Správní rada má právo tato pravidla svým rozhodnutím upravit, dopřesnit, či jakkoli 

změnit či zrušit. 

 

 

Tato pravidla jsou platné ke dni 1.10. 2021 
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