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PRAVIDLA PRO PLATBU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ DO SPOLKU  
verze 20.6.2019 

 
I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
1. Výši členských příspěvků (dále jen příspěvků) stanovuje Valná hromada Spolku pro 

založení waldorfské školy v Praze (dále jen Spolek). 
2. Výkonná rada Spolku byla pověřena Valnou hromadou stanovit a upravovat tato 

Pravidla. Výkonná rada není oprávněna měnit výši příspěvků. 
3. Účetní a členské období Spolku je shodné se školním rokem tj. od 1.9 do 31.8. 
4. Pravidla pro členství upravují stanovy Spolku. 
5. Příspěvky jsou využívány pro financování činnosti Spolku v souladu s jeho stanovami. 

Zejména však pro podporu výuky a provozu Základní škola Waldorfská Praha 5 – 
Jinonice (dále jen ZŠW). 

 
II. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČLENŮ, KTEŘÍ MAJÍ DÍTĚ NA ZŠW 

1. Příspěvky členů Spolku, jejichž děti navštěvují ZŠW se stanovují za rodinu a rok a jejich 
výše je závislá na počtu dětí navštěvujících ZŠW. Za rodinu se považuje také společná 
domácnost partnerů, pokud dítě navštěvující ZŠW žije s nimi ve společné domácnosti. 

2. Výše ročních příspěvků stanovených Valnou hromadou ze den 16.6.2016 je: 
9.600 Kč za jednoho žáka 
12.000 Kč za dva žáky 
14.400 Kč za tři a více žáků navštěvujících ZŠW. 

3. Příspěvky je možno platit jednorázově, čtvrtletně, pololetně nebo měsíčně ve 12–ti 
pravidelných splátkách. Výši a splatnost splátek příspěvků určuje následující tabulka: 
 

Počet žáků 
rodiny na ZŠW  

Roční 
příspěvek 

Pololetní  Čtvrtletní  Měsíční 

1 žák  9.600Kč 4.800Kč 2.400Kč 800Kč 
2 žáci  12.000Kč 6.000Kč 3.000Kč 1.000Kč 
3 a více žáků  14.400Kč 7.200Kč 3.600Kč 1.200Kč 
Splatnost 
v účetním 
období k datu: 

25.9 25.9, 25.1 25.9, 25.12, 
25.3, 25.6 

25. každého 
měsíce 

 
4. U každé rodiny je nutno jednoho z rodičů (zákonných zástupců) žáka primárně označit 

jako plátce. Na toho bude pak vystaven splátkový kalendář (dále jen SK) s rozpisem 
příspěvku s měsíční splatností. Příspěvky může pod správnými identifikačními symboly 
platit samozřejmě kterýkoliv z rodičů nebo i jiná libovolná osoba. 

5. Do 45-ti dnů od zahájení účetního období obdrží každá rodina (plátce) emailem 
splátkový kalendář s uvedením variabilního symbolu (VS). 

6. Variabilní symbol se rodině přiděluje při nástupu prvního žáka z rodiny do ZŠW. 
7. V případě odchodu žáka ze ZŠW po ukončení řádného školního roku (ukončení 

docházky a to vč. 9. Třídy nebo přestup na jinou školu) nepozbývá plátce povinnost 
zaplatit příspěvky i za červenec i srpen, neboť členství je roční a zahrnuje všech 12 
kalendářních měsíců. 

8. Do 15-ti dnů od skončení účetního období dostane každý plátce e-mailem SK s ročním 
vyúčtováním svých příspěvků. 

9. V případě, že bude mít rodina k 31.8 na členských příspěvcích zaplaceno více než je 
jejich předepsaná výše, může do 30.9 následujícího účetního období požádat písemně 
nebo e-mailem o vrácení přeplatku, o jeho převod do dalšího období, nebo o jeho 
převedení na jiného člena (viz. kapitola Neplacení příspěvků). V případě že tak neučiní, 
bude na přeplatek automaticky pohlíženo jako na dobrovolný členský příspěvek. 

10. Saldo příspěvků z minulého účetního období (nedoplatek nebo převedený přeplatek), 
bude vyčísleno na novém splátkovém kalendáři na další účetní období se splatností 1.9 
tohoto účetního období. 

11. V průběhu roku se každý člen může o stavu svých plateb informovat u hospodáře 
Spolku nebo u pokladníka třídy, kterou navštěvuje jeho dítě. 
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III. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY U ČLENŮ, KTEŘÍ NEMAJÍ DÍTĚ NA ZŠW 
1. Členi, kteří nemají žádné dítě jako žáka na ZŠW platí členský příspěvek ve výši 200Kč 

ročně. 
2. Splatnost tohoto členského příspěvku je do 25.9 běžného účetního období.  
3. Na tento příspěvek se nevystavuje splátkový kalendář. 
4. Jako identifikátor platby se použije 6 prvních číslic rodného čísla. 

 
IV. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KOLEGIA  

1. Výše členského příspěvku pro členy kolegia, kteří nemají na škole žádné děti je 0 Kč.  
2. Pokud děti na škole mají, platí standardní členské příspěvky dle bodu II. 

V. VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
1. Pokud nastupuje nový žák do ZŠW, platí rodina jednorázový vstupní členský příspěvek 

dle následující tabulky 
nástup do ZŠW  Výše vstupního členského p říspěvku  
Nástup žáka do 1-5 třídy 7.000Kč 
Nástup žáka do 6-9 třídy 3.500Kč 
 

2. Pokud nastupují najednou do školy 2 nebo více žáků ze stejné rodiny (stejný variabilní 
symbol), platí se vstupní členský příspěvek jen za jednoho žáka s přihlédnutím k 
předchozímu bodu. (v případě současného nástupu na 1. a 2. stupeň se platí vyšší 
příspěvek). 

3. Maximální výše předepsaných vstupních členských příspěvku na rodinu činí 14.000 Kč 
po celou dobu trvání členství ve Spolku (tj. platí se max. 2x plný vstupní členský 
příspěvek). 

4. Vstupní členský příspěvek bude vyčíslen na splátkovém kalendáři. 
5. Splatnost vstupního příspěvku je 30.10 při prvním nástupu žáka do ZŠW na začátku 

školního roku, nebo do 60-ti dnů pokud nastupuje v průběhu školního roku. 
6. Jako identifikátor platby se použije VS rodiny s předčíslím 333 (333 +VS) 

 
VI. VSTUPNÍ PŮJČKA 

1. Vstupní půjčku platily rodiny, jejichž první dítě nastoupilo do roku 2008 do první třídy 
ZŠW. Od 1.9.2009 byla vstupní půjčka nahrazena nevratným vstupním členským 
příspěvkem (viz. předchozí kapitola). 

2. Vstupní půjčka bude vrácena na základě písemné žádosti jednoho z rodičů (zákonných 
zástupců)  při ukončení školní docházky posledního dítěte z rodiny, které  ji nastoupilo 
před 1.9.2009.   

3. Žádost s uvedením čísla účtu na který půjčku vrátit je nutné zaslat písemně nebo mailem 
na adresu Spolku nejpozději do 60-ti dnů od ukončení školní docházky dítěte. Půjčka 
bude vrácena v hotovosti nebo na určený účet člena do 60-ti dnů od doručení žádosti. 

4. V případě, že rodina bude mít vůči Spolku dluh na členských příspěvcích, bude z půjčky 
nejprve automaticky umořen tento dluh. 

5. V případě, že nebude žádost o navrácení vstupní půjčky ve lhůtě podána, bude na 
půjčku automaticky pohlíženo jako na dobrovolný členský příspěvek. 

6. Pokud byla půjčka placena jako dar (předčíslí 777) nelze o její vrácení žádat. 
 

VII. DOBROVOLNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
1. Za dobrovolný členský příspěvek se považuje takový finanční příspěvek, který člen 

poskytl spolku nad rámec řádných členských příspěvků. 
 

VIII. OSVOBOZENÍ OD PLATBY P ŘÍSPĚVKŮ 
1. Od placení příspěvků jsou osvobozeny ty rodiny, které poskytnou Spolku dar 

v minimálně stejné výši, jako mají platit členské příspěvky. 
2. Jako identifikátor takovéto platby se použije variabilní symbol (VS) s předčíslím 777 

(777+VS u členského příspěvku, nebo 333777+VS u vstupního členského příspěvku). 
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3. Na takto zaplacené dary v průběhu kalendářního roku (tj. od 1.1 do 31.12) bude dárci 
vystaveno na základě jeho žádosti Potvrzení o daru. K vyzvednutí bude v sekretariátu 
ZŠW. 

4. V případě, že suma darů přesáhne k 31.8 minimální požadovanou výši ročních 
členských příspěvků (plátce má přeplatek), může plátce tento přeplatek převádět do 
dalšího účetního období nebo jej převádět na úhradu dluhů jiných členů, ale nemůže 
požádat o jeho navrácení. (viz. kapitola Neplacení příspěvků). 
  

IX. NEPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
1. V případě, že rodina nemůže platit příspěvky, nebo se jejich neplacením dostala do 

dluhu a situaci nevyřešila ani uvnitř kolektivu třídy, může se obrátit s žádostí o pomoc na 
Sociální kruh a dohodnout vhodné řešení (např. si sjednat individuální splátkový 
kalendář). 

2. Dluh na příspěvcích rodin žáků z jedné třídy je důvodem k zamítnutí finančního 
příspěvku od Spolku pro tuto třídu. 

3. Třída není v dluhu, pokud souhrn zaplacených příspěvků a darů rodin žáků z této třídy je 
vyšší nebo roven jim předepsanému objemu příspěvků vč. sald z ročního vyúčtování. 
Případné dluhy či přeplatky jednotlivců však tímto nejsou nijak dotčeny. 

4. Rodiny, které mají přeplatky na příspěvcích nebo darech mohou tyto přeplatky věnovat 
na úhradu příspěvků rodin, které jsou v dluhu. K tomuto musí dárce zaslat žádost Spolku 
s uvedením částky a variabilních symbolů (VS) obou stran.  

 
X. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Příspěvky je možno platit bankovním převodem na účet č. 122 789 900 / 0300 nebo 
v hotovosti u hospodáře Spolku. 

2. Stav vašich plateb, variabilní symboly a další potřebné informace zjistíte e-mailovým 
dotazem, na www stránkách Spolku www.waldorfjinonice.cz nebo u svých třídních 
pokladníků. 

3. Adresa pro e-mailovou komunikaci se Spolkem: info@spolekzws.cz, telefon ohledně 
stavu příspěvků: 777 343 592 
 

 
Vypracoval: Kamil Douděra - hospodář Spolku     
 
Schváleno: VH 20/5/2010, VH 16/6/2016 
Upraveno: VR 15/9/2011, VR 11/10/2012, VH 22/11/2012,  

Doplňující info: 
 
Pravidla pro poskytnutí motiva čního bonusu 

1. Výši (%) finančního bonusu schvaluje VH jako součást rozpočtu. 
2. Celkový bonus pro třídu se vypočítává ze sumy předepsaných a zaplacených 

členských příspěvků pro konkrétní třídu a účetní rok. 
3. Do částky pro výpočet bonusu se nezapočítávají jednorázové vstupní příspěvky. 
4. Nárok na bonus vzniká pouze v případě, když celá třída (každý její člen) nemá na 

žádném jednotlivém splátkovém kalendáři dluh k 31.8 (status V POŘÁDKU na SK) 
5. Každá třída má možnost do 30.9 zajisti doplacení neuhrazených dluhů (nebo převést 

přeplatky od jiných členů v rámci Pravidel pro platbu příspěvků)   
6. Při splnění výše uvedených podmínek bude bonus třídě přiznán a vyplacen do 31.10. 

Vypracoval: 

Kamil Douděra – hospodář Spolku 

Petr Berger – mluvčí sociálního kruhu 
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Schváleno na VH 22/6/2011 – ZRUŠENO VH 20/6/2019 

Pravidla pro čerpání p říspěvku na akce 7-9. t řídy ZŠW 

Podmínky, při kterých Spolek poskytne jednorázový finanční příspěvek (dále jen příspěvek) 
na žáka na kulturní nebo sportovní akci 7-9. třídy ZŠW (dále jen akce) 

1. příspěvek může žádat třída na každého žáka členů spolku, a to 1x v období jeho 
docházky do 7-9. třídy. 

2. Na žáka, který se třídní akce nezúčastnil, nemůže být příspěvek poskytnut. Může být 
však poskytnut v rámci jiné akce pořádané touto třídou. 

3. K datu uvedeném v žádosti o příspěvek musí být žádající třída bezdlužná na 
příspěvcích. Datum pro posouzení bezdlužnosti je poslední den kalendářního měsíce 
předcházející pořádání akce, nebo jakýkoliv pozdější poslední den následujících 
kalendářních měsíců. 

4. Součástí vyúčtování je pak název akce a jmenný soupis žáků, na které je příspěvek 
poskytnut (předloží třída). Příspěvek pak bude poskytnut bezhotovostně na účet 
určený třídou. 

5. Výši příspěvku navrhuje VR a schvaluje VH 
 

Vypracoval: Kamil Douděra, hospodář Spolku 

Schváleno VR Spolku dne 6/2/2014 

Na VH 20/6/2019 byl tento p říspěvek zrušen. T řídy žádají p římo školu. 


