
Plán činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová na rok  2012 
 
 
Co se týče návrhu plánu naší činnosti na další období, shodli jsme se na tom, že nebude příliš 
odlišný od loňského roku (bereme v úvahu naše skutečné možnosti), pouze jsme ho doplnili 
několika body(konkrétně 4), 5). Návrh plánu činnosti na rok 2012 je tedy následující: 
 
1. Podpora studentských aktivit 

- podpoříme kulturní akce (Akademie, imatrikulace, Majáles...) 
- podpoříme společné akce třídních kolektivů (maturity, kurzy, projektové dny, …) 
- podpoříme činnost studentských kroužků (Freoni, fotografický, …) 
- uhradíme startovné a cestovné pro studentské soutěže (olympiády, SŠH, …) 
- z prostředků Spolku zakoupíme odměny pro úspěšné studenty (při předávání 

maturitních  
- vysvědčení, při dosažení výrazných úspěchů v soutěžích, …) 
- Spolek zůstane příjemcem a zprostředkovatelem finančních podpor pro instituce, které 

se rozhodnou  podporovat  studentské aktivity v případě, že tyto finanční podpory 
(zahraniční zájezdy, …) nemohou procházet přes účetní evidenci školy. 

 
2. Společenský večer 

Rádi bychom  uspořádali  již 3. Společenský večer, termín opět říjen – listopad. 
Navrhujeme tímto Valné  hromadě  tuto akci ke schválení i v případě, že nelze očekávat 
finanční zisk. 

 
3. Budeme pokračovat ve snaze získat nové členy Spolku, zejména mezi odcházejícími 

maturanty a bývalými absolventy, kteří by měli již možnost podporovat naši činnost 
finančně. 

 
4. Podpoříme vedení školy při získávání nových studentů. Podpora bude spočívat v již 

fungujícím zapůjčování vybraných učebnic pro studenty přijaté do 1. ročníku čtyřletého 
studia. Dále navrhujeme poskytnout dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč na nákup 
školních pomůcek nebo na uhrazení ceny adaptačního kurzu  každému ze studentů, kteří 
budou přijati v letošním přijímacím řízení ke studiu na gymnáziu. 

 
5. V průběhu roku 2012 do konání příští Valné hromady se musíme snažit vytypovat nové 

mladší kolegy, kteří by pokračovali v naší práci ve vedení Spolku, protože  rok 2012 bude 
pravděpodobně spojen se změnami ve vedení školy i ve vedení Spolku.  


