Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o

STATUT NADAČNÍHO FONDU ABSOLVENTŮ SCHŠ

Preambule
Jakožto absolventi Svobodné chebské školy, založené v r. 1991, shodli jsme se na tom, že nás
uvedený vzdělávací ústav připravil nejen k dalšímu studiu na vysokých školách či univerzitách, ale
zejména k samostatnému a odpovědnému životu. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalita vzdělání není
zaručena pouhým vybavením či zázemím samotného vzdělávacího ústavu, ale především schopným
sborem profesně zdatných pedagogů, kteří svou práci činí řádně a odpovědně; jejichž vědomosti a
odbornost přitom mohou zahrnovat i jiné oblasti nežli školství.
Principiálně schvalujeme finanční participaci rodičů na vzdělání svých potomků ve formě placení
školného, které by mělo umožnit rozvíjení jednotlivých vloh a nadání studentů, a tím vybočit ze
zaběhaných obvyklých pedagogických vzdělávacích systémů panujících na státních školách fungujících
z veřejných rozpočtů.
Z důvodů sociálních a finančních, které neumožňují placení školného, však mohou vlohy některých
žáků či dosažené významné studijní úspěchy a výsledky zůstat nevyužity či ležet ladem v klasickém
vzdělávacím systému, kde pro jeho rozvíjení není prostor.
Současně jsme toho názoru, že výtečný prospěch a zejména aktivity jdoucí nad rámec standardních
povinností studenta, zejména účast v soutěžích či účast na mimoškolních projektech, jimiž dochází k
podpoře dobrého jména školy a prezentaci kvality vzdělání širší veřejnosti, by měly být podpořeny.
Proto – vedeni vlastními zkušenostmi z fungování obdobných projektů zejména na zahraničních
univerzitách, a po poradě s vedením Svobodné chebské školy jsme se shodli na tom, že se pokusíme
vytvořit předpoklady pro to, aby absolventi Svobodné chebské školy mohli přispět k překonání jednak
sociální či finanční bariéry k dosažení dobrého vzdělání a jednak k podpoře snah a motivaci studentů
k účasti v soutěžích a mimoškolních projektech. Současně umožníme případným dárcům (nejen) z řad
absolventů možnost přispění a transparentního účelového vázání jejich příspěvků k vymezenému
účelu.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsme se rozhodli zřídit tento nadační fond, do kterého
mohou přispívat zejména absolventi Svobodné chebské školy, avšak nejen ti, a o využití majetku
nadačního fondu v souladu se statutem nadačního fondu a dle pravidel pro rozhodování o
přidělování nadačních příspěvků bude rozhodovat správní rada nadačního fondu.

Sociální stipendium:
1. Sociální stipendium slouží výhradně k překonání sociální či finanční bariéry bránící studiu na
svobodné chebské škole. Sociální stipendium může být poskytnuto žadateli minimálně na období
jednoho školního roku, nejdéle na období od 6. do 9. třídy základní školy, nebo na období nižšího
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gymnázia (prima – kvarta) nebo období vyššího gymnázia (kvinta – oktáva), a to v rozsahu až do výše
100 % školného.
2. Žádost o poskytnutí sociálního stipendia Fond podává žadatel buď osobně, nebo prostřednictvím
zákonného zástupce (rodiče). Žadatel musí uvedenou žádost podat ne dříve než spolu s přihláškou ke
studiu na Svobodné chebské kole, nejpozději k datu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na
Svobodnou chebskou školu, aby o něm správní rada mohla rozhodnout (viz odst. 5 níže). Uvedená
žádost musí obsahovat skutečnosti týkající se majetkových a sociálních poměrů žadatele a rodiny,
případně i minimální dobu trvání finanční podpory, současně musí zde být uvedeny i skutečnosti
týkající se dosavadního prospěchu či úspěchů v mimoškolních aktivitách a soutěžích. Správní rada
může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Nedoplní-li žadatel žádost ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
3. Správní rada rozhoduje o udělení sociálního stipendia bez osobního projednání s žadatelem, na
základě informací uvedených v žádosti, pokud správní rada neurčí v jednotlivých případech jinak. Při
posuzování žádosti bude správní rada Fondu brát ohled hlavně na sociální situaci žadatele a jeho
rodiny, dále bude přihlížet k výsledku přijímacích testů na Svobodnou chebskou školu, předchozímu
prospěchu, účasti na matematických či fyzikálních olympiádách a podobných soutěžích.
4. Přiznaná výše sociálního stipendia bude uvedena v rozhodnutí správní rady nadačního fondu o
udělení sociálního stipendia. Sociální stipendium je poskytováno tak, že Fond ze svých prostředků
uhradí za žadatele, kterému je sociální stipendium poskytnuto, školné v přiznané výši přímo na účet
Svobodné chebské školy.
5. O poskytnutí nadačního příspěvku ve formě sociálního stipendia rozhoduje správní rada vždy
jedenkrát ročně, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výsledků
přijímacího řízení na Svobodnou chebskou školu. Podmínkou rozhodování je podání úplné žádosti
včetně jejího případného doplnění nejpozději k datu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na
Svobodnou chebskou školu. Rozhodnutí správní rady Fondu o přiznání sociálního stipendia bude
obsahovat:
•
•
•
•

označení žadatele,
výši přiznaného sociálního stipendia (výši finanční částky popř. procentuálně z ročního
školného),
způsob a dobu jeho vyplácení (zpravidla období, po které bude školné prostřednictvím
sociálního stipendia hrazeno)
v případě, že správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku v době, kdy žadatel
není studentem Svobodné chebské školy, resp. není přijat ke studiu na Svobodné chebské
škole, správní rada stanoví jako obligatorní podmínku pro vzniknároku na nadační příspěvek
přijetí žadatele ke studiu na Svobodné chebské škole,event. další podmínky přiznání
sociálního stipendia

6. Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia bude oznámeno žadateli, nebude zveřejňováno.
7. V případě, že žadatel ukončí studium na Svobodné chebské škole v době, na kterou mu bylo
přiznáno sociální stipendium, je povinen tuto část sociálního stipendia nadačnímu fondu vrátit.
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8. Žadatel, resp. jeho zákonní zástupci jsou povinni informovat pravidelně jedenkrát ročně správní
radu Fondu o finanční situaci; pokud se finanční situace zlepší tak, že placení školného nebude
omezovat rozpočet rodiny, správní rada Fondu rozhodne o zastavení nebo pozastavení výplaty
stipendia žadateli.
9. Správní rada Fondu je oprávněna požadovat po žadateli vrácení sociálního stipendia nebo jeho
části v případě, že se významně či dlouhodobě zhorší prospěch žadatele, nebo bude-li žadatel
poškozovat pověst a dobré jméno Fondu nebo Svobodné chebské školy, nebo prokáže-li se, že údaje
žadatelem v žádosti uvedené byly nepravdivé.

Prospěchové stipendium:
1. Prospěchové stipendium je oceněním pro studenty Svobodné chebské školy dosahující mimořádné
studijní výsledky po dobu studia, zejména pak v soutěžích (školní olympiády), při mimoškolních
aktivitách a projektech, a je zamýšleno jako motivační prvek.
2. Správní rada Fondu zveřejní vždy na začátku školního roku, tj. zpravidla k 1. září daného
kalendářního roku celkovou výši částky prospěchového stipendia a dále stanoví způsob rozdělení
celkové částky prospěchového stipendia, případně další kriteria. Částka prospěchového stipendia
nemusí být rozdělena v daném školním roce celá.
3. Žádost o udělení prospěchového stipendia podává Svobodná chebská škola nebo kterýkoli
pedagog Svobodné chebské školy. Do žádosti uvede žadatel osobu, které má být prospěchové
stipendium přiznáno, dále skutečnosti podstatné pro rozhodování o přiznání prospěchového
stipendia, dokumenty prokazující dosažené výsledky v soutěži, mimoškolní aktivitě či projektu,
případně dokumenty prokazující publikaci výsledku mimoškolní aktivity či projektu v médiích. Správní
rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Nedoplní-li žadatel žádost ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
4. O přiznání prospěchového stipendia jednotlivým studentům Svobodné chebské školy rozhodne
správní rada Fondu vždy nejpozději do 30. června.
5. Prospěchové stipendium může Fond vyplatit formou peněžité částky vyplacené studentovi, nebo
Fond uhradí za žadatele, kterému je prospěchové stipendium přiznáno, školné v přiznané výši přímo
na účet Svobodné chebské školy, případně mohou být tyto způsoby dle úvahy správní rady Fondu
kombinovány.
6. Fond je oprávněn vhodným způsobem prezentovat či zveřejnit jména studentů, kterým bylo
prospěchové stipendium přiznáno.

Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb

IČO 252 493 55

www.schs.cz tel/fax 354 430 301

e-mail: schs@schs.cz

