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I. Zásady pro čerpání prostředků  FKSP  pro zaměstnance školy :

1, Z FKSP čerpat na tyto akce :
- zlepšení pracovního prostředí v kabinetech – dle námětů správců jednotlivých 

místností
- pronájem zařízení při zabezpečení tělovýchovných a sportovních akcích
- přispívat na stravné ve školní jídelně ve výši 18 Kč 
- přispívat na individuální tuzemské a zahraniční rekreace a kulturní akce 

zaměstnancům školy a rodinným příslušníkům – individuální čerpání
- přispívat na dětské tábory a sportovní tábory dětem, kteří dosud studují a nedosáhly 

věku 26 let  
- hromadné rekreace a zájezdy organizované školou na kulturní, poznávací a 

tělovýchovné akce, objednané a organizované školou v případě, že počet pracovníků 
školy je nejméně 15  

- v závažných a mimořádných případech na sociální výpomoc na základě řádně 
zdůvodněné písemné žádosti 

- nákup vitamínových preparátů – individuální čerpání
- rehabilitační masáže – individuální čerpání
- permanentky do plaveckého bazénu- individuální čerpání
- na tělovýchovné a sportovní vybavení nutné k reprezentaci školy
- na občerstvení při slavnostních akcích organizovaných pro pracovníky školy při 

setkání s důchodci
- jednotné oblečení učitelů tělesné výchovy s logem školy pro reprezentaci školy
- zdravotní obuv pro zaměstnance školy nad rámec OOP / životnost 3 roky/
- očkování pracovníků školy – mozková encefalitida přenášená klíšťaty
- jazykové vzdělávání zaměstnanců, které není odborným rozvojem zaměstnance
   



      2, Nepeněžní dary je možno čerpat  :
- za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele mimo úkoly stanovené pracovní

smlouvou
- při životních výročích 50 let věku a při prvním odchodu do důchodu (vždy 2 000 Kč)

      3, Z FKSP nečerpat na tyto akce :
- půjčky na bytové účely
- dary při pracovních  výročích 20 let a dalších 5 let výkonu práce
- dary při životních výročích při 55 a 60 letech věku 

4, Dle nové Vyhlášky FKSP se nemohou hradit tyto akce :
- vzdělávací akce ke zvýšení a rozšíření kvalifikace a rekvalifikaci
- služby – kadeřnické, kosmetické atd.
- příspěvková  lázeňská péče
- lyžařský výcvik dětí v rámci vyučování

5, Způsob čerpání prostředků FKSP:
a, zájezdy organizované školou – přispívá se zaměstnancům školy a 1 rodinnému 
příslušníkovi. Pokud se bude jednat o finančně náročnější akci, bude rodinnému 
příslušníkovi hrazena pouze doprava

- na jednodenní kulturní zájezdy / např. divadlo/ hradit dopravu  a vstupenku 
zaměstnancům školy a 1 rodinnému příslušníkovi

- vzdělávací zájezdy –viz kulturní zájezdy
- rekreační zájezdy:

-hradit dopravu a případné ubytování zaměstnancům školy a rodinným příslušníkům,
pokud se bude jednat o náročnější finanční plnění, rodinný příslušník bude hradit 
dopravu
-v případě vyšší finanční náročnosti hradit zaměstnancům školy pouze poměrnou 
část nákladů na dopravu a ubytování

   -     slavnostní setkání s důchodci, popř. s kulturním programem (občerstvení hrazeno do 
500 Kč)  

       b, Individuální čerpání na zájezdy, rekreaci, kulturní a tělovýchovné  a další akce :
 -         přispívat zásadně pouze na ty akce, které byly objednány školou a kde byla předem      

      stanovena částka jako příspěvek z FKSP
- veškeré platby lze hradit pouze fakturou adresovanou na školu
- pracovník musí doplatit zbývající částku na účet FKSP školy do doby, než bude 

zaslána faktura k proplacení. Případné penále hradí zaměstnanec.

   c, Individuální čerpání finančních prostředků jednotlivých zaměstnanců  z fondu FKSP  
schvaluje ředitel školy v příslušném kalendářním roce  dle výše uvedených zásad  a 
stanoveného rozpočtu . Roční příspěvek na individuální čerpání činí 4 000 Kč.

Tímto ruším směrnici Využívání prostředků FKSP vydanou dne 15.6.2017 pod č.j. 
3/2017.

V Jindřichově Hradci dne 26.8.2022                                          
                                                                                        …………………………………….
                                                                                          ředitel školy : PaedDr.Pavel Štefl 
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