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Vážení rodiče a studenti, 

 
jednou z činností Gymnazijní společnosti z.s., které jste ve většině případů členy, je 

sociální výpomoc studentům Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace. Tato výpomoc je určena sociálně slabším rodinám na krytí nákladů 
spojených s účastí studentů na výcvikových kurzech a vícedenních exkurzích, které jsou 
zahrnuty v plánu práce školy (viz seznam na straně č. 2). Na kalendářní rok 2021 bude 
Rada GS rozdělovat příspěvky na základě žádostí zájemců o příspěvek. 

O příspěvek mohou přednostně požádat členové Gymnazijní společnosti z.s., kteří 
pobírají přídavek na dítě. V žádosti uveďte jméno, příjmení a bydliště člena GS, který žádá 
o příspěvek, dále jméno, příjmení a ročník studia studenta, výši příjmů rodiny v násobku 
životního minima a vyjmenujte akce, na které žádáte příspěvek. K žádosti přiložte kopii 
posledního výměru přídavku na dítě.  

O příspěvek mohou žádat i členové Gymnazijní společnosti z.s., kteří se nacházejí 
v tíživé finanční situaci a nepobírají přídavek na dítě. Součástí jejich žádosti musí být čestné 
prohlášení se zdůvodněním své situace.  

Žádost musí být doručena na adresu Gymnazijní společnost z.s., U Školy 39, 
Zastávka 664 84 do 24. 11. 2020. Rozhodující je den doručení. 

Rada GS na základě přijatých žádostí rozhodne, komu bude příspěvek přidělen a 
v jaké výši. Kritérii pro rozhodování bude podaná žádost, výše příjmů rodiny s ohledem na 
velikost rodiny, výše sociálního příplatku, prospěch a chování studenta a důležitost akce pro 
jeho vzdělání. Přidělení a určení výše příspěvku je plně v kompetenci Rady GS a není na něj 
nárok. O přidělení příspěvku a jeho výši budou žadatelé informováni do 18. 12. 2020. 
Jelikož v poslední době dochází k častému rušení exkurzí z důvodů vládních opatření apod. 
GS může příspěvek žadateli vyplatit až těsně před uskutečněním dané akce, kdy bude 
jisté, že se akce uskuteční.  

V případě nevyčerpání částky určené na sociální výpomoc ve schváleném rozpočtu na 
rok 2020 budou žádosti přijímány i po tomto datu. Posouzení žádostí a přidělení sociální 
výpomoci bude provádět Rada GS průběžně do vyčerpání rozpočtované částky. 

 
 
 
 
 

V Zastávce dne 27. 10. 2020 Mgr. Radek Hakl, předseda GS 
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Seznam povinných exkurzí, na které je možno žádat o sociální výpomoc: 
 

název exkurze ročníky poznámka 
lyžařský výcvikový kurz: S1A, S3A, C1A  
vodácký kurz/vlastivědná exkurze 
se sportovním zaměřením: 

S2A, S4A, C2A  

exkurze do Prahy: S4A, C2A 
(exkurze se koná v září – nutno 
žádat v předchozím školním roce) 

zahraniční exkurze: S6A, C4A 
(exkurze se koná v září – nutno 
žádat v předchozím školním roce) 

vlastivědná exkurze 
(květen/červen): 

S1A, S3A, S5A, 
C1A, C3A 

 

 
Aktualizováno: 27. 10. 2020 
         Mgr. Radek Hakl 
             předseda GS 


