
PRAVIDLA RADY RODIČŮ ZUŠ G. MAHLERA V HUMPOLCI, z. s.  

PRO ČERPÁNÍ VÝDAJŮ 
 

Výbor Rady rodičů při ZUŠ G. Mahlera, z. s. určil následující pravidla týkající se kulturních a 

zájezdových akcí žáků ZUŠ G. Mahlera, které jsou hrazeny z finanční hotovosti této Rady rodičů. 

Důvodem je stejné čerpání těchto finančních prostředků pro všechny žáky školy. 

1) Podle aktuálního stavu finančních prostředků v pokladně Rady rodičů bude Výborem Rady rodičů 
stanoveno, kolik finančních prostředků lze na danou akci uvolnit a co přesně bude z těchto 
prostředků uhrazeno. Učitelé vykonávající na akci pedagogický dozor budou mít náklady spojené 
s danou akcí hrazeny stejným dílem jako žáci ZUŠ. Účastníci akce, kteří nejsou žáky ZUŠ, si hradí 
všechny náklady spojené s akcí sami. 
V září a lednu každého školního roku projednává ředitel školy s Výborem Rady rodičů plán 
finančních výdajů na školní rok dle daných prezentací žáků školy. Jednotliví učitelé před 
schvalováním tohoto plánů konzultují výši finančních výdajů prezentace s ředitelem školy. 
 

2) Soutěže ZUŠ. Výbor Rady rodičů projednal možnost příspěvku na nutné výdaje žáků školy během 
soutěží a stanovil toto pravidlo: 
V závislosti na informacích poskytovaných pořadatelem před konáním daného soutěžního kola 
bude Rada rodičů finančně přispívat žákům na nutné výdaje spojené s účastí v soutěži (doprava, 
případně občerstvení), a to v maximální výši 250 Kč na žáka.  

3) Schváleny byly také odměny pro účinkující žáky na koncertech 
 
a) Absolventi obdrží věcný dar a květinu s fotografii absolventa. Celková částka na absolventa je 

ustanovena na 350 Kč. 
 

b) Účinkující žáci vánočních koncertů, vystoupení přípravného studia a jiných mimořádných 
koncertů většího významu či rozsahu, obdrží odměnu do 50 Kč na žáka.  
 

c) Výbor Rady rodičů se usnesl, že během konání koncertů v koncertním sálu ZUŠ, kde bude 
vybírán dobrovolný příspěvek do Rady rodičů, nebude poskytováno návštěvníkům koncertu 
občerstvení. 

Toto ustanovení pravidel pro čerpání finančních výdajů z Rady rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, 
z. s. nabývá účinnost od 1. prosince 2022. 


