Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4269

Informace k žádosti o sociální příspěvek z prostředků Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci Hejčíně
Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně poskytuje v souladu se svými stanovami žákům gymnázia, kteří jsou
zejména v sociálně nepříznivé situaci, příspěvky na aktivity spojené s akcemi školy. Typickými individuálními příspěvky
jsou částečné úhrady lyžařských a cyklistických kurzů, exkurzí, návštěv, případně výletů organizovaných školou. Výše
individuálního finančního příspěvku se zpravidla pohybuje v rozmezí 1/3 až 1/2 celkových nákladů. Spolek poskytuje
rovněž individuální příspěvky na nákup učebních pomůcek.
Nutnými podmínkami pro kladné vyřízení žádosti jsou:
1. písemně podaná žádost se všemi níže uvedenými náležitostmi,
2. věrohodné prokázání nepříznivé sociální situace žáka nebo prokázání jiného důvodu, na základě kterého se
žadatel domnívá, že by mu měl být příspěvek poskytnut,
3. řádná a úplná úhrada členského příspěvku SRGH po celou stávající dobu studia.
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Postup při vyřizování žádosti:
1. podání žádosti (vč. příloh) zletilým studentem, a nebo zákonným zástupcem nezletilého studenta
prostřednictvím pí Světlany Hudečkové (kancelář správy majetku GH), která bude adresována SRGH,
2. projednání žádosti vedením SRGH,
3. odeslání rozhodnutí o přidělení příspěvku (bude odesláno elektronickou poštou),
4. převod přidělené finanční částky na bankovní účet žadatele (v případě kladného rozhodnutí).
Uchazeč v žádosti uvede zejména tyto informace:
1. jméno a příjmení žáka,
2. jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého žáka,
3. adresa bydliště,
4. třída,
5. účel příspěvku,
6. zdůvodnění žádosti,
7. prohlášení, že uchazeč dosud řádně hradil příspěvky SRGH,
doklad o prokázání nepříznivé sociální situace žáka (např. potvrzení místně příslušného pracoviště Úřadu práce
ČR o pobírání dávek v hmotné nouzi) nebo prokázání jiného důvodu, na základě kterého se žadatel domnívá, že by mu
měl být příspěvek poskytnut,
9. číslo bankovního účtu pro ev. poukázání příspěvku,
10. kontaktní údaje (telefon a email) zletilého žáka a/nebo zákonného zástupce nezletilého žáka,
11. podpis zletilého žáka a/nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
Bez uvedených náležitostí bude žádost bez dalšího zamítnuta. Pro žádost je možné použít formulář, který je zveřejněný
na webových stránkách školy (www.gytool.cz) v sekci "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů".
V případě potřeby nebo nejasností spojených se žádostí, kontaktujte, prosím, hospodáře SRGH Lenku Holečkovou,
elektronickou poštou na adrese holeckova@sanela.cz.

Olomouc, 1. 9. 2015

Lenka Holečková v. r.
hospodář SRGH

