
Zpráva o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová (dále jen Spolku) za rok 2013 

 

Výbor Spolku řešil během roku 2013 operativně aktuální potřeby, jednalo se převážně o odměny studentům a podporu 

studentských aktivit (viz vyúčtování hospodaření Spolku za rok 2013)  

 

Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů: byly to příspěvky z fondu hejtmana Pk a rozpočtu 

města v celkové výši 77 500 Kč. Tyto příspěvky posloužily k realizaci zahraničních i tuzemských žákovských aktivit 

(viz příloha a akce školy výše). Všechny příspěvky byly poskytovatelům v odpovídajících termínech řádně zúčtovány. 

 

Naprosto mimořádnou událostí bylo vybudování studovny s knihovnou v hodnotě 349 937 Kč z finančního daru 

absolventa našeho gymnázia profesora Holbika. Studovna byla předána Spolkem škole do užívání na základě smlouvy 

o výpůjčce. Významným hostem při slavnostním otevření byl donátor pan Thomas Holbik, syn zmíněného prof. 

Holbika. Krátké proslovy pronesli hejtman Pk JUDr. Martin Netolický, starosta města Jaroslav Zedník, předseda Spolku 

gymnázia a ředitel školy, přítomni byli i další členové vedení školy, předsednictva Spolku, studenti, zástupci médií a 

pozvaní hosté. 

 

Spolek organizačně a finančně zajistil opětovné konání Společenského večera dne 8.11.2013 v sále restaurace 

Na Horách. Vzhledem k dobré návštěvnosti a významu akce pro propagaci školy předpokládáme, že v roce 2014 by se 

tato akce konala opět.  

 

Vzhledem k tomu, že běžné výdaje Spolku skončily v záporných číslech (viz zpráva o hospodaření), bude třeba 

zvažovat možnosti úspor a navýšení příjmů.   

 

 

Plán činnosti Spolku na rok 2014 

 podpora činnosti školy v souladu se stanovami a schváleným rozpočtem 

 propagace školy formou realizace nových webových stránek (viz rozpočet 2014) 

 případná podpora akcí k připomenutí 105. výročí vzniku gymnázia (plánované školní divadelní představení je 

zajištěno příspěvkem z rozpočtu Města) 

 oslovení potenc. sponzorů s cílem zlepšit příjmovou stránku rozpošlu 

 

Valná hromada schvaluje 

 zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období 2013 

 plán činnosti Spolku na rok 2014 

 zprávu o hospodaření Spolku za rok 2013 

 rozpočet Spolku na rok 2014 

 

zvýšení členského příspěvku členů Spolku na Kč 200,- za rok (od roku 2014) 

 

 

 

 

Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   

 

Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2013, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří ještě 

nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Zároveň upozorňujeme na odsouhlasené zvýšení členského příspěvku od tohoto 

roku a děkujeme za pochopení. Pokud nám zasíláte příspěvky na účet (1321915329/0800), prosíme laskavě, abyste 

vyplnili zprávu pro příjemce a uvedli v ní vaše jméno a maturitní ročník. Pokud změníte adresu, kontaktujte nás.  

Rádi bychom vás informovali o naší činnosti i novinkách ve škole. 

 

Těšíme se na další spolupráci s vámi. 

 

 

 

 

21.2.2014      Petr Poldauf, předseda Spolku 

 

 

 

 


