
Statut solidárního žákovského fondu 

Pomocný žákovský fond je fondem Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze, který 
slouží k finanční podpoře žáků studujících na Arcibiskupském gymnáziu pro potřeby plateb 
školného, zahraničních a sportovních výjezdů, nákupu studijních pomůcek, poplatků za 
kroužky a další podpoře studia.  

 

Vytváření prostředků fondu: 

Zdrojem fondu jsou výlučně dary a příspěvky rodičů žáků Arcibiskupského gymnázia, 
případně účelové sponzorské dary, které zajišťuje Rada rodičů, je jejich správcem a má je 
uložené na svém účtu. Ve zprávě o své činnosti pravidelně sděluje celkovou výši 
vynaložených prostředků v rámci solidárního žákovského fondu. 

Podmínky pro čerpání fondu: 

 Žádost o udělení příspěvku může předložit pouze zákonný zástupce nezletilého žáka a 
zletilý žák, kteří jsou v aktuální nebo dlouhodobější nepříznivé finanční situaci a tísni, 
která jim brání v účasti na aktivitách školy a zajištění potřebných pomůcek. Tuto 
skutečnost doloží prostřednictvím čestného prohlášení. 

 Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. V případě neomluvené absence je 
poskytování příspěvku žáku pozastaveno.  

 Žák řádně plní své studijní povinnosti a není na vysvědčení hodnocen v některém 
předmětu nedostatečně.  

 Žák nemá sníženou známku z chování, nebyl podmíněně vyloučen ze studia, ani mu 
nebyla udělena ředitelská důtka.  

 Příspěvek není žákům poskytován na aktivity, které jsou realizovány v čase řádných 
prázdnin. 

 Maximální udělená částka na konkrétního žáka nemůže ve školním roce překročit 20 
tisíc Kč.  
  

Rozhodování o udělení příspěvku: 

O udělení příspěvku pro každého jednotlivého žáka rozhoduje ředitel, který projedná své 
rozhodnutí s určeným členem rady rodičů. Pro každou jednotlivou potřebu je nutné podat 
samostatnou žádost, nelze rozhodnout jednorázově o příspěvku na všechny potřeby daného 
školního roku pro jednotlivého žáka. Žádost je podána přímo řediteli školy, kterému také 
přísluší rozhodnutí o udělení konkrétní požadované částky. Toto rozhodnutí nemusí být 
žadateli zdůvodněno a částka nesmí překročit maximální částku uvedenou v žádosti.  

Informace související se žádostí a udělením příspěvku nejsou veřejné a z důvody ochrany 
žádající strany jsou chápány jako důvěrné. Ředitel a zástupce rady rodičů jsou v celé 
záležitosti vázáni mlčenlivostí. Radě rodičů poskytují informace o druzích přiznaných 
příspěvků, počtu žáků a celkové přidělené výši finančních prostředků. Žádosti a rozhodnutí o 
udělení příspěvku se uchovávají po dobu studia žáka na škole.  


