Výroční zpráva Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2010
Dne 11.2.2010 se konala valná hromada Spolku. Od té doby se výbor Spolku sešel celkem
desetkrát. Na schůzkách výboru byly řešeny aktuální otázky k danému datu. Dovolila bych si
vyjmenovat nejdůležitější akce z naší činnosti za rok 2010.
-

Na poslední valné hromadě 11.2.2010 bylo rozhodnuto o nákupu některých
učebnic z finančních prostředků Spolku pro nastupující studenty do prvního
ročníku čtyřletého studia – cílem bylo zatraktivnit studium na našem gymnáziu a
podpořit tak vedení školy při získávání studentů, dále i současně zmírnit finanční
dopad pro rodiče nových studentů spojený s nákupem učebnic při nástupu ke
studiu na SŠ ( studium na ZŠ je bezplatné). Výbor na své schůzi 25.3.2010
upřesnil kriteria pro nákup a půjčování učebnic.

-

Poprvé v roce 2010 se uskutečnila slavnostní imatrikulace nových studentů za
účasti rodičů v KC Česká Třebová, za organizaci této akce patří dík především
PhDr. Tomáši Kupkovi. Spolek věnoval při této příležitosti všem novým
studentům malý dárek.

-

Po několikaleté odmlce se opět uskutečnil studentský Majáles – na financování
všech akcí s ním spojených se hlavní měrou podílel Spolek, část nákladů byla i
z prostředků města, protože se jednalo o akci pro veřejnost a město bylo
spolupořadatelem.

-

16.listopadu, v předvečer státního svátku, se konal Společenský večer Gymnázia.
Organizace večera byla zajištěna členy výboru Spolku ve spolupráci se studenty
gymnázia. Finanční zajištění bylo pouze ze Spolku, obešli jsme se bez sponzorů.
Bylo prodáno 90 vstupenek, večer byl příjemný, ohlasy návštěvníků kladné.
Kulturní program byl zajištěn opět studenty gymnázia. Rádi bychom, aby se večer
stal tradicí, budeme se však příště snažit o lepší propagaci mezi veřejností a rodiči.

-

V roce 2010 se opět konala studentská akademie, při jejím závěru byli oceněni
úspěšní studenti gymnázia. Ceny byly hrazeny z prostředků Spolku.

-

Výbor Spolku se zabýval úpravou stanov, týkajících se ukončování členství a
neplacení členských příspěvků. K úpravám se vyjádřil JUDr. Netolický a dalších
úprav změn se ujal Mgr. Menšík. Změny ve stanovách vám budou předloženy
ke schválení.

-

K činnosti našeho Spolku též patří garance různých grantů, které umožňují
exkurze studentů do zahraničí. Příjemcem těchto finančních dotací nemůže být
škola, Spolek tedy převzal odpovědnost za správné nakládání s těmito prostředky
a za jejich vyúčtování. Tady patří dík především naší hospodářce paní Milaně
Soukupové.

-

Jako každoročně jsme během školního roku podporovali běžné studentské
aktivity. Hradili jsme odměny za úspěšné umístění v olympiádách, ceny
u pořádaných studentských aktivit, startovné a jízdné při soutěžích a odměny
úspěšným studentům. Letos jsme i ocenili mimořádnou aktivitu našich studentů –

aktivně se zapojili do projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“, výsledek jejich práce
jsme mohli sledovat ve vysílání ČT. Rozhodně tím velmi přispěli k propagaci
školy i našeho města.
-

Finančně jsme podpořili kurzy pořádané školou pro studenty – lyžařské, sportovní
i adaptační pro primány. Z prostředků Spolku byly zakoupeny odměny při
soutěžích na těchto kurzech, případně drobné potřeby pro jejich konání.

-

Podporujeme činnost kroužků na škole. Kroužku Freoni přispíváme na krmivo pro
zvířata. Velmi dobré výsledky díky podpoře Spolku má i náš fotografický
kroužek, zásluhou jeho činnosti jsou dokumentovány všechny školní akce.

-

Spolek hradí půjčovné pro filmový klub.

Toto je v souhrnu asi vše, čím jsme se zabývali v roce 2010. Rádi přivítáme vaše náměty a
připomínky k naší další práci.
Zpracovala Jana Sedláčková
předsedkyně Spolku

