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Vyhláška č. 2016/01 o proplácení nákladů vzdělávacích akcí 

1. Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška nastavuje pravidla proplácení nákladů vzdělávacích akcí.

(2) V celém textu se pod těmito pojmy rozumí následující:

a. okresem se rozumí Junák – český skaut, okres Praha 10, z. s.,

b. členem se rozumí člen střediska registrovaný v okresu, 

(3) vzdělávací akcí se rozumí pouze akce, které jsou pořádány jako vzdělávací akce podle Řádu pro 
vzdělávání činovnic a činovníků.

2. Poslání
(4) Okres si je vědom důležitosti vzdělávání svých členů.

(5) Okres podporuje své členy, kteří se vzdělávají.

(6) Okres se podílí na finančních nákladech vzdělávání svých členů na vzdělávacích akcích, které 
daný člen okresu úspěšně zakončí.

(7) Tato vyhláška nenastavuje pravidla pro finanční spoluúčast okresu na jiných akcích, než jsou 
vzdělávací akce.

3. Finanční podíl okresu
(8) Podporovány jsou pouze:

c. Zdravotnické kurzy a zdravotnické doškolovací kurzy.

d. Čekatelské kurzy, čekatelské lesní kurzy a čekatelské zkoušky.

e. Vůdcovské kurzy, vůdcovské lesní kurzy a vůdcovské zkoušky.

f. Organizační zkoušky, hospodářské zkoušky a odborné činovnické kvalifikace.

g. Lesní školy, instruktorské lesní školy a instruktorské zkoušky.

(9) Finanční podíl okresu činí 50 %, maximálně však 1 000 Kč z účastnického poplatku na 
vzdělávacích akcích.

(10)Účastnickým poplatkem se myslí poplatek za vzdělávací akci nebo více poplatků za jednotlivé 
části vzdělávací akce. Uznatelné jsou pouze poplatky, které byly zaplaceny pořadateli vzdělávací 
akce.

Pravidla účtování
(11)Zavedení do účetnictví okresu probíhá v tomto pořadí:

h. Člen uhradí poplatek za vzdělávací akci, o tom si nechá vystavit potvrzení.

i. Člen do dvou měsíců od úspěšného zakončení kurzu zašle kopii potvrzení o zaplacení 
poplatku a také kopii potvrzení o úspěšném zakončení kurz hospodářskému zpravodaji okresu 
a předsedovi okresu.

j. Hospodářský zpravodaj okresu do jednoho měsíce od přijetí dokladů členovi vyplatí 
příslušnou podporu.

k. Předseda okresu nechá zanést informaci o vyplacení podpory do zápisu z jednání okresní 
rady .
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4. Závěrečná ustanovení
(12)Vyhláška byla schválena okresní radou dne 4. 5. 2016 a tímto dnem nabývá účinnosti.

(13)Předchozí vyhláška se zrušuje.

Předseda okresní rady Martin Adámek, v. r.


