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V minulém roce se výbor Spolku sešel osmkrát. Byly řešeny hlavně finanční záležitosti, 
kriteria mimořádných odměn studentům, aj. V závěru roku jsme se scházeli častěji – 
připravovali jsme společenský večer a rámcový program na rok 2012. 
Tedy jaká byla naše činnost v roce 2011? Téměř vždy byla spojena s nějakou finanční 
podporou. 
- Již druhým rokem byly poskytnuty některé učebnice pro studenty 1. ročníku čtyřletého 
  studia zdarma. 
- Podruhé se uskutečnila slavnostní imatrikulace nových studentů, Spolek věnoval malý 
  dárek. Za organizaci celé akce dík panu T. Kupkovi. 
- Konal se studentský Majáles – Spolek se podílel téměř polovinou vynaložené částky 
  z vlastních  prostředků (opět dík panu T. Kupkovi, paní I. Pecháčkové a p. J. Nespěchalovi). 
- Konal se již podruhé Společenský večer na Horách. Financování bylo opět zcela ze zdrojů  
  Spolku. Přestože byly výdaje vyšší než příjmy, rádi bychom i nadále touto formou  
  společenské akce chtěli přispět k propagaci naší školy ve městě. 
- Konala se studentská akademie, ceny vítězům opět věnoval Spolek, ze stejných zdrojů bylo 
  zajištěno i drobné občerstvení studentské i učitelské poroty (jinak zisková akce). 
- Přes účetnictví Spolku prošly v roce 2011 i dvě zahraniční aktivity školy: 
 - Na jaře přijeli na návštěvu Italové 
 - V září se konal zájezd do Norska 
  Je třeba si uvědomit, že pro získání podpory na tyto aktivity je nutno vyplnit spoustu  
  formalit (pro město Česká Třebová, pro Pardubický kraj) – za toto patří dík hlavně  
  organizátorům těchto akcí a hospodářce Spolku paní Milaně Soukupové.  
- Kromě jmenovaných akcí jsme ocenili úspěšné řešitele olympiád, zaplatili startovné a jízdné  
  našich  studentů,  které není vždy zanedbatelné. Pro všechny kursy pořádané školou jsme 
  poskytli finanční prostředky na odměny pro soutěžící, případně na zakoupení drobných  
  potřeb. Pro volejbalový turnaj Gaudeamus jsme dorovnali náklady na zaplacení cen pro  
  vítězné kolektivy. Na škole pracuje kroužek Freoni – zaplatili jsme krmivo a ošetření zvířat 
  u veterináře. Velkou zásluhu na propagaci naší školy mají úspěchy členů fotografického  
  kroužku – i jeho činnost je hrazena částečně z prostředků Spolku.  
Toto je v kostce asi vše, co bylo náplní naší činnosti v roce 2011. Jak je vidět, není to vždy 
spojeno s aktivní činností členů Spolku, ale spíše se záštitou řady akcí, které by se bez 
existence Spolku neuskutečnily, protože by nebylo možné zajistit jejich finanční zabezpečení.  
Rádi přivítáme vaše návrhy a podněty pro naši další činnost.  
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