Nadační příspěvek
1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu v souladu s účelem, pro který
byl fond zřízen.
2. Fond přispívá na školné rodičům, kteří platí na soukromé základní škole školné za dvě a více
dětí. Jde ale pouze o případy, kdy jsou všechny děti zapsané na jedné škole, resp. školách
jednoho zřizovatele, která při přijímání nepoužívá výkonová kritéria (přijímací zkoušky apod.).
Nadační příspěvek je hrazen přímo na účet soukromé školy, kterou dítě navštěvuje.
3. Soukromou základní školou se pro účely poskytnutí nadačního příspěvku rozumí právnická
osoba vykonávající činnost základní školy zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, která
není zřizována státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti
jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), nebo registrovanou církví nebo
náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy.
4. Nadační příspěvek lze poskytnout všem rodinám, které mají více než jedno dítě plnící povinnou
školní docházku na soukromé základní škole v ČR charakterizované v předchozím bodě.
5. O rozdělování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu, a to tak, aby byly
nejvíce podpořeny rodiny s nejvíce dětmi. Správní rada se při rozhodování o příspěvcích řídí
následujícími zásadami:
a.
Příspěvky ve výši až 90 % školného (a to do výše 9.000,- Kč měsíčně) se přednostně
poskytují na uhrazení školného za 4. a každé další dítě plnící povinnou školní docházku
ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
b.
Umožňují-li to prostředky fondu, poskytují se vedle příspěvků uvedených v písm. a)
také příspěvky ve výši až 70 % školného (nejvýše však 7.000,- Kč měsíčně) na uhrazení
školného za 3. dítě plnící povinnou školní docházku ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
c.
A dále umožňují-li to prostředky fondu, poskytují se vedle příspěvků uvedených v písm.
a) a b) také příspěvky na uhrazení školného za 2. dítě plnící povinnou školní docházku
ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to do výše až 30 % školného (nejvýše však 3.000,Kč měsíčně)
6. Částky uvedené v odst. 5 je správní rada oprávněna svým rozhodnutím měnit. Rozhodnutí se
zveřejní na webových stránkách fondu. Správní rada je také oprávněna změnit svým
rozhodnutím zásady pro rozhodování o příspěvcích na 2. dítě, takové rozhodnutí se zveřejní
způsobem podle věty první.
7. Nedostačují-li prostředky fondu k poskytnutí příspěvků dle zásad uvedených v odst. 5, sníží se
poskytovaná částka poměrně.

Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku
1. O nadačním příspěvku rozhodne správní rada na základě písemné žádosti obsahující
zdůvodnění žádosti, požadovanou výši nadačního příspěvku, výši školného, označení školy,
kterou děti navštěvují. Žádost musí vždy obsahovat také závazek žadatele o nadační příspěvek
dodržovat podmínky poskytnutí nadačního příspěvku. Vzor žádosti je trvale dostupný na
internetových stránkách nadačního fondu.
2. Správní rada si může od žadatele vyžádat doklady prokazující skutečnosti uvedené v žádosti.
3. Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku na další školní rok se podávají vždy do 20. 6.
O rozdělení příspěvků rozhodne správní rada do 31. 7. Správní rada může rozhodnout
o prominutí zmeškání uvedeného termínu podání žádosti a poskytnout nadační příspěvek
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i kdykoliv v průběhu školního roku, avšak pouze tehdy, umožňují-li to prostředky nadačního
fondu.
Osoba, jíž byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat,
jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
Pokud dítě ukončí školní docházku na dané škole v době, na kterou je hrazeno školné za
pomoci příspěvku z nadačního fondu, jsou rodiče povinni poměrnou část nadačního příspěvku
odpovídající výši školného uhrazeného za dobu po skončení docházky dítěte na škole
nadačnímu fondu vrátit. K vrácení této části školného se rodiče pro takový případ musí zavázat
už při poskytnutí nadačního příspěvku.
Na poskytnutí příspěvků není právní nárok.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků zveřejní správní rada ve výroční zprávě fondu.
Výjimku tvoří příspěvky do 10 tis. Kč ročně, které se neuvádějí, a nad 10 tis. Kč ročně, pokud je
příspěvek poskytován z humanitárních, zejm. zdravotních důvodů. Správní rada též může
rozhodnout o neuvedení příspěvku v přehledu, požádá-li o to ze závažných důvodů příjemce.

