FOND SOLIDARITY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE
Zřizovací listina
I.
Zastupitelstvo Městské části Praha–Čakovice zřizuje Fond solidarity Městské části
Praha-Čakovice (dále jen „Fond“) na podporu žáků Základní školy Dr. Edvarda
Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500 (dále jen „Škola“), Městská
část Praha-Čakovice je zřizovatelem této Školy.

II.
Finanční prostředky Fondu budou vedeny na samostatném bankovním účtu, který
za tímto účelem zřídí městská část Praha–Čakovice.
Vklady do fondu budou tvořeny:
- Finančními prostředky z rozpočtu městské části Praha-Čakovice
- Příspěvky právnických a fyzických osob
- Případně přijatými úroky

III.
Fond je zřízen za účelem poskytování mimořádné výpomoci žákům Školy s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha–Čakovice, a to především žákům ze sociálně
slabších rodin a na rozvoj nadaných dětí.

1. Finanční prostředky Fondu jsou určeny na financování školních aktivit výše
uvedených žáků, jako jsou například:
- volnočasové vzdělávací aktivity
- exkurze
- ozdravný pobyt
- školní kurzy (lyžařský, vodácký, apod.)
- další akce pořádané školou

2. Finanční prostředky mohou být dále využity na:
- obědy, svačiny
- školní pomůcky
- studijní vybavení
- další prostředky určené ke vzdělávání a dalšímu rozvoji žáků
3. Finanční prostředky mohou být použity na případné bankovní poplatky.

IV.
Písemnou žádost o finanční příspěvek z Fondu pro konkrétního žáka Školy, který splní
výše uvedené podmínky, předloží městské části Praha-Čakovice ředitel Školy.
Součástí žádosti musí být zdůvodnění žádosti např. třídním učitelem a souhlas
zákonných zástupců žáka s poskytnutím příspěvku.
Žádost bude projednána a posouzena Radou městské části Praha-Čakovice.
V případě, kdy posouzení žádosti spadá do kompetence Zastupitelstva městské části
Praha-Čakovice, vydá Rada městské části Praha-Čakovice své stanovisko k žádosti a
o žádosti rozhodne Zastupitelstvo Městské části Praha-Čakovice.
V případě kladného posouzení žádosti poskytne městská část Praha-Čakovice výši
schváleného finančního příspěvku z účtu Fondu na účet Školy. Škola následně zajistí
profinancování schváleného předmětu žádosti pro svého žáka.

V.
Maximální výše poskytované pomoci z Fondu není stanovena. Na finanční výpomoc
z Fondu není právní nárok.

VI.
Zřízení Fondu a jeho účelu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části
Praha-Čakovice, č. Z-8/8/19 ze dne 09.12.2019.

