Sdružení rodičů a přátel školy při GJK
Vypisuje průběžný grantový program


Podpora zlepšení prostředí v jednotlivých třídách

Cílem programu je podpořit studenty ve snaze vytvořit si prostředí ve třídě podle vlastních představ. Sdružení rodičů může přispívat na realizaci jednotlivých návrhů částkou do výše  4.000,- Kč.

Podmínky účasti v grantovém programu:
Účastnit se mohou třídní kolektivy všech ročníků
	Třídy mohou podávat projekty opakovaně, ne však častěji než jedenkrát za 18 měsíců
	Projekt musí být podporován nadpoloviční většinou studentů v dané třídě
	Projekt musí schválit třídní profesor dané třídy, který dále ručí za zajištění realizace projektu včetně bezpečnosti dle vnitřního řádu školy a pokynů ředitele školy
	Na realizaci projektu se musí podílet samotní studenti (popř. i jejich rodiče)
	Finanční podpora SRPŠ nesmí být použita na odměny realizátorům projektu
	Na realizaci projektu musí být využity i jiné zdroje než jen finanční podpora SRPŠ
	Projekt nesmí být záměrným znehodnocením jiných projektů

Žádost o grant musí obsahovat:
Vyplněný formulář žádosti o přidělení grantu (viz níže)
Samotný projekt v písemné podobě - popis projektu, jeho výtvarné řešení, materiálně technické řešení a zabezpečení, finanční rozpočet a využití dalších zdrojů mimo příspěvek SRPŠ, časový harmonogram realizace a termín dokončení

Žádost posílá třída elektronickou cestou členům grantové komise (viz níže) a písemně řediteli školy, uzávěrka příjmu žádostí je stanovena vždy k desátému kalendářnímu dni v měsíci během školního roku od září do června. Projekty posuzuje grantová komise SRPŠ, výsledky řízení budou oznámeny řediteli školy a garantovi projektu (třídnímu učiteli) do čtrnácti dnů po nejbližší uzávěrce příjmu žádostí. Proplacení podpory v případě schválení probíhá taktéž prostřednictvím ředitele školy a musí být doloženo řádnými účetními doklady (originály).
V případě nedodržení podmínek daného projektu se třída zavazuje vrátit finanční příspěvek SRPŠ a to do 30 dnů od písemné výzvy, kterou grantová komise zašle garantovi projektu a řediteli školy. Výjimku tvoří případy, kdy budou během realizace zjištěny objektivní důvody vedoucí ke změnám v projektu. V takovém případě musí být žádost o změnu projektu podána písemně a řádně zdůvodněna. Grantová komise pak rozhodne o oprávněnosti změny.

Grantovou komisi jmenuje výbor SRPŠ. Současné složení komise a kontakty:
Jitka Müllerová, jimullerova@seznam.cz
Iveta Pařízková, i.parizkova@seznam.cz" i.parizkova@seznam.cz
Lucie Šímová, luisa.lucie@gmail.com" luisa.lucie@gmail.com
Žádost o přidělení grantu v rámci programu SRPŠ:

        Podpora zlepšení prostředí v jednotlivých třídách


Údaje o předkladateli:

Třída: ………………   Kolikátá účast v daném grantovém programu: ……………………

Datum podání předchozí žádosti (v případě opakované žádosti o grant v tomto 

programu): …………………………..

Počet studentů ve třídě: …………  Počet studentů podporujících projekt: ………….

Počet studentů (popř. i rodičů), kteří se budou podílet na realizaci projektu:

………………………

Termín dokončení projektu: …………………………

Jméno a podpis třídního profesora, který je garantem realizace projektu 

Jméno: ………………………………………..        podpis :……………………………………….


Jména a podpisy tří zástupců třídy:

Jméno :……………………………………….        podpis: …………………………………………

Jméno: ……………………………………….        podpis: …………………………………………

Jméno: ……………………………………….        podpis: …………………………………………



V Praze dne ………………………………

