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Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, 

Kaplice, Pohorská 86 

 

Směrnice 
 

PRO VYPLÁCENÍ SPONZORSKÉHO DARU 

 
 

Platí od:           1. září 2018 

Určeno:            žákům Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného 

                         učiliště gymnázia, všem pedagogům, zaměstnancům účtárny    

                          

Zpracoval/a:     PhDr. Zdeňka Lovčí 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

Rada Města Kaplice na své 71. schůzi konané dne 11. 12. 2017 přijala usnesení č. 1880, 

kterým schválila s účinností od 1. 9. 2018 sponzorský dar, který bude použit na náborová 

stipendia pro žáky G, SOŠE a SOU Kaplice ve výši 1. 500,00 Kč na jednoho žáka.  

 

II. Cíle programu 

a) zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení 

oborů na trhu práce,                                                

b) motivace žáků k dosažení co nejlepších studijních výsledků, 

c) zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, 

d) zvýšení počtu žáků ze sociálně slabých rodin studujících v maturitních a učebních 

oborech.     

                 

 III. Vznik nároku žáka na finanční odměnu 

Na vyplacení odměny mají nárok žáci 1. ročníků, kteří: 

a) po zahájení studia 1. ročníku jsou k 30. září žáky školy, 

b) úspěšně dokončí 1. ročník, tj. k 30. červnu školního roku. 

 

IV. Finanční rámec finanční odměny 

1. V měsíci říjnu bude výše sponzorského daru stanovena tak, že počet žáků v 1. 

ročnících veškerých studijních a učebních oborů k 30. září bude vynásoben hodnotou 

1. 500,00Kč/žák. 

2. V měsíci červenci bude výše sponzorského daru stanovena tak, že počet žáků, kteří 

úspěšně dokončili 1. ročník studia k 30. červnu, bude vynásoben hodnotou 

1.500,00Kč/žák. 
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IV. Způsob platby 

1. Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, 

Pohorská 86 předá přehled žáků, kteří mají nárok na finanční odměnu písemně Městu 

Kaplice (Příloha č. 2) 

2. Město Kaplice -  jako poskytovatel -  odešle vyčíslené finanční odměny pro jednotlivé 

žáky dle předloženého seznamu hromadně na účet G, SOŠE a SOU, Kaplice, 

Pohorská 86 číslo účtu 8936-241/0100, KB Kaplice. 

3. G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86 vyplatí dle kopie přehledu žáků nárokové 

finanční odměny v příslušných částkách v hotovosti a kopii dokladu o vyplacení předá 

zpětně Městu Kaplice. 

 

  

 

Kaplice 1. listopadu 2018 

 

 

PhDr. Zdeňka Lovčí 

ředitelka školy 

 

 

 

 


