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1. Účel   

Tato   směrnice   stanoví   pravidla   a   postupy   pro   úhradu   členských   příspěvků   spolku.xyz.     

2. Související   dokumenty   a   předpisy   
Označení     Název   
--   ---   

3. Pojmy,   zkratky,   definice   
Zkratka   Význam   
WIL   Waldorfská   inicia�va   Liberec,   z.s.   

VR   Výkonná   rada   

ČS   Členská   schůze   

WTL   Waldorfské   třídy   Liberec   při   ZŠ   Kaplického   

  

4. Základní   informace     
Členové   spolku   mají   v souladu   se   stanovami   WIL   povinnost   řádně   a   včas   pla�t   členské   příspěvky.   Výše   členských   
příspěvků   se   liší   v závislos�   na   počtu   dě�   navštěvující   výuku   ve   Waldorfských   třídách   při   ZŠ   Kaplického   v   Liberci   (dále   
WTL).   Výše   členských   příspěvků   je   uvedena   v Příloze   č.   1.   
Členské   příspěvky   členů   se   hradí   v průběhu   školního   roku   od   září   do   června   nebo   1x   ročně.    
Výši   členských   příspěvků   stanovuje   výkonná   rada   spolku.   

  

5. Snížení   nebo   posečkání   s úhradou   členských   příspěvků   řádných   členů   
Na   základě   žádos�,   může   člen   žádat   o   snížení   nebo   posečkání   platby   členského   příspěvku,   a   to   v částečné   nebo   ve   
výjimečných   případech   i   plné   výši.   Žádost   je   třeba   zaslat   nebo   předat   některému   z členů   VR   a   musí   obsahovat   
zejména:   

• Jméno   a   příjmení   žadatele   
• Jméno   a   příjmení   dítěte   /   dě�   
• Důvod   úlevy   
• Výši   úlevy   
• Informaci   o   tom,   jak   bude   finanční   úleva   kompenzována   

Obdobným   způsobem   lze   žádat   o   posečkání   s úhradou   členských   příspěvků.   
  

Důvody   ke   snížení nebo   posečkání   úhrady   mohou   být   zejména   následující:   
• Trvale   slabé   sociální   podmínky   rodiny   
• Přechodná   krizová   situace   rodiny   (např.   ztráta   zaměstnání,   ztráta   partnera   či   jednoho   z rodičů,   nemoc   v   

rodině   apod.)   
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• Dítě   přechodně   nenavštěvuje   waldorfské   třídy   (např.   nemoc,   lázeňský   pobyt   apod.)   
• a   další   

  
Za   důvody   ke snížení   nebo   posečkání   úhrady   se   nepovažují   zejména   finanční   nároky   jiných   volnočasových   ak�vit   
dítěte   a   rodiny   (např.   finančně   náročné   sportovní   ak�vity,   cestování   aj.).   

  
Způsob   kompenzace   úlevy   může   být   široký   (např.   uši�   závěsů   pro   třídu,   pomoc   s přípravou   slavnos�,   příprava   
občerstvení   na   přednáškové   akce   WIL,   pomoc   s přípravou   a   organizací   přednášek   atd.   atd.).   

  
O   snížení   nebo   posečkání   příspěvku   rozhoduje   výkonná   rada   spolku.   

6. Kontaktní   a   platební   údaje   
Výše   členského   příspěvku: viz   Příloha   č.   1   
Číslo   účtu   spolku: 2900585023   /   2010   
Variabilní   symbol: každý   člen   má   vlastní   VS,   pod   kterým   budou   příspěvky   evidovány   
Způsob   úhrady   jednou   z následujících   forem:   

• Bezhotovostní   úhrada   formou   pravidelných   měsíčních   splátek   
Splatnost: vždy   do 15.   dne   měsíce,   za   který   je   příspěvek   hrazen   

  
Doporučuje   se   nastavit   trvalý   příkaz,   který   bude   obsahovat   VS   a   dále   ve   zprávě   pro   příjemce   např.   text   „jméno   a   
příjmení   člena“.   Důsledné   zadávání   variabilních   symbolů   je   nutné,   protože   jsou   podle   nich   sledovány   a   evidovány   
platby.   

  
• Bezhotovostní   jednorázová   úhrada   celkové   výše   příspěvku   nejpozději    do   31.10.   daného   školního   roku   
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7. Přílohy:     

PŘÍLOHA   Č.   1   –   Výše   členských   příspěvků   
  

• Příspěvky   za   řádné   členství   -   1.   zákonný   zástupce   dítěte/   dě�   
Popis   Výše   členského   příspěvku   

1   dítě   navštěvující   výuku   ve   
WT   

1.500   Kč   /   měsíčně   15.000   Kč   za   školní   rok   

2   dě�   navštěvující   výuku   ve   
WT   

2.700   Kč   /   měsíčně   27.000   Kč   za   školní   rok   

3   dě�   navštěvující   výuku   ve   
WT   

3.700   Kč   /   měsíčně   37.000   Kč   za   školní   rok   

Příspěvky   se   s   každým   dalším   dítětem   (tedy   4.   a   dalším)   zvyšují   o   1.000   Kč   měsíčně,   tedy   o   10.000   Kč   
ročně.   

  

• Příspěvky   za   řádné   členství   -   2.   zákonný   zástupce   dítěte/   dě�   
Výše   členského   

příspěvku   
Poznámka   

200   Kč   /   ročně   v   jednorázové   bezhotovostní   platbě   do   
31.10   daného   školního   roku   
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PŘÍLOHA   Č.   2   –   Vzor   žádos�   o   snížení   nebo   posečkání   úhrady   příspěvků   
  

Žádost   o   snížení   nebo   posečkání   úhrady   příspěvků   

  

Jméno   a   příjmení   žadatele   …………………………………………………………………………………….   

  

Jméno   a   příjmení   dítěte   /   dě� …………………………………………………………………………………….   

  

…………………………………………………………………………………….   

  

…………………………………………………………………………………….   

  
  

Forma   úlevy:   
  Snížení   

  
  Posečkání   

  
  

Důvod   úlevy:   
  

  
  
  
  
  
  

Způsob   kompenzace   úlevy:   
  

  

V   …………………………....   dne   ….……………………..                           …………………………………………………………………..   

Podpis   člena   
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