Základní škola v Čechticích, okr. Benešov
Na Lázni 335
257 65 Čechtice
tel.:317 853 112
fax.:317 853 037
č. j. 306/2014
Směrnice č.1
V Čechticích 31.12.2013

Zásady pro poskytování příspěvků z FKSP pro rok 2014
Dary pro zaměstnance:
a) při pracovním výročí 20 let a každých dalších 5 let (započítává se i práce u jiných
zaměstnavatelů) peněžní nebo věcný dar v hodnotě 500,- Kč
b) při životním výročí 50 let 1 500,- až 5 000 ,- dle délky odpracovaných let a za
každých dalších 5 letech peněžní nebo věcný dar v hodnotě 500,- až 1000,- Kč, o
konkrétní výši sumy rozhodne vedení školy a zástupce ředitele školy podle délky
zaměstnání.
c) při prvním odchodu do důchodu – peněžní nebo věcný dar v hodnotě 1500,- až
5000,- Kč , o konkrétní výši sumy rozhodne vedení školy a zástupce ředitele školy
podle délky zaměstnání.
Rekreace:
a) pro zaměstnance – příspěvek na rekreační pobyty jedenkrát za rok ve výši 1000,b) pro děti zaměstnanců do 15 let věku – příspěvek 1x ročně na každé dítě ve výši
400,- Kč
Kultura:
a)vstupenky do divadel – pro zaměstnance úhrada v plné výši
- pro rodinné příslušníky a důchodce do výše 150,- Kč
b)doprava na kulturní akce-pro zaměstnance plná úhrada
pro rodinné příslušníky a důchodce 50 % nákladů na
dopravu
c)poznávací zájezdy – při jednodenních akcích :
- pro zaměstnance plná úhrada dopravy
- pro rodinné příslušníky a důchodce 50 % nákladů na
dopravu
- při vícedenních akcích:
- zaměstnancům 50 % celkových nákladů
- rodinní příslušníci a důchodci 50 % celkových nákladů
d) besídky pro děti zaměstnanců – dárek pro dítě do 15 let věku (do dne konání
akce) ve výši max 200 Kč.
Očkování, masáže, nadstnadardní peacovní osděvy a obuv:
- pro zaměstnance do výše 700,-Kč 1x ročně jednu z možností
Školení a kurzy (není DVPP) maximální částka na jednoho zaměstnance ročně 3000 Kč
Ředitelka školy

