Výroční zpráva Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2012
Ve stanovách Spolku je uvedeno, že Spolek bude formou výroční zprávy informovat své
členy o životě školy. Tyto jsou podrobně popsány v Informátoru za rok 2012, nyní se tedy
omezíme na ty akce, které jsou spojeny se Spolkem.
V minulém roce se výbor Spolku sešel desetkrát. Byly řešeny hlavně finanční záležitosti,
kriteria mimořádných odměn studentům, aj. Naše činnost spočívala v podpoře studentských
aktivit, konkrétně v těchto:
- Byly zapůjčeny učebnice studentům 1. ročníku čtyřletého studia zdarma.
- Opět se uskutečnila slavnostní imatrikulace nových studentů v 1. ročníku čtyřletého i
osmiletého studia.
- Konaly se již tradiční Majáles a Akademie – Spolek poskytl finanční prostředky na nákup
cen.
- Přes účetnictví Spolku prošly v roce 2012 dotace na:
- mzdu pro vedoucí fotokroužku
- Majáles
- výstavu fotografických prací na Staroměstské radnici
- úhradu nákladů na besedu s panem Stárkem
- na projekt „Škola trochu jinak“
- Již tradičně jsme platili z našich prostředků ceny pro vítěze soutěží při volejbalovém turnaji
Gaudeamus, při konání adaptačních a lyžařských kurzů. Z našich prostředků jsou hrazena
ocenění úspěšným řešitelům olympiád a vědomostních soutěží, při předávání maturitních
vysvědčení jsou odměňováni nejlepší absolventi osmiletého i čtyřletého studia. Přispíváme
na startovné a jízdné či další výdaje jednotlivcům nebo kolektivům reprezentujícím naši
školu.
- Spolek již tradičně podporuje kroužek Freonů a fotografický kroužek.
- V návrhu činnosti na rok 2012 jsme plánovali uspořádat 3. Společenský večer. Nakonec se
výbor Spolku rozhodl tuto akci nepořádat, vedly nás k tomu tyto důvody - změny ve vedení
školy, nová organizace začátku školního roku a v námi navrhovaných termínech již nebyl
volný vhodný společenský sál. Dalším důvodem byly poměrně vysoké náklady,
předpokládaný výtěžek malý.
- Za velký přínos pro Spolek v roce 2012 považuji získání peněžitého daru ve výši téměř půl
milionu korun od našeho bývalého studenta profesora Karla Holbika, žijícího v USA. Částka
byla poukázána šekem z jeho pozůstalosti od jeho syna Tomáše.
Toto je tedy asi vše, co bylo náplní naší činnosti v roce 2012.
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