
Valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová dne 12.2.2015 schválila: 

 

1/ Zprávu o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2014  
 

 Výbor Spolku řešil během roku 2014 aktuální otázky podle potřeb, jednalo se převážně o odměny 
studentům a podporu studentských aktivit (viz zpráva o hospodaření).  

 
 Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů: jednalo se o příspěvky z fondu 

hejtmana Pk a rozpočtu města na projekt Škola trochu jinak (7000 +1300 Kč), dále pak o příspěvky 
z městského rozpočtu na činnost fotokroužku (5 000 Kč) a školní majáles (8000 Kč). 

 
 Školní divadelní představení k 105 výročí založení gymnázia pod titulem Což takhle dát si divadlo 

proběhlo v květnu 2014. 
 

 Byli osloveni potenciální sponzoři Spolku. V roce 2014 byl realizován jeden finanční dar ve výši  
5000,- Kč od firmy Mika. 
Perspektivní se jeví výsledky schůzky se jednatelem firmy LDM  a možný dar v roce 2015 

  
 Nové webové stránky školy, avizované v úkolech pro 2014, nebyly zatím realizovány, úkol přechází 

do roku 2015 
 

 Spolek organizačně a finančně zajistil opětovné konání Společenského večera dne 8.11.2014 v sále 
restaurace Na Horách. Vzhledem k dobré návštěvnosti a významu akce pro propagaci školy 
předpokládáme, že v roce 2015 by se tato akce konala opět.  

 

2/ Volbu členů nového předsednictva a a revizní komise 

 

3/ Plán činnosti Spolku na rok 2015 

 
 

 podpora činnosti školy v souladu se stanovami a schváleným rozpočtem 
 
 přeregistrace Spolku dle novely občanského zákoníku    do 31.12.2015 
 
 propagace školy formou realizace nových webových stránek (dodavatelsky, viz rozpočet 2015) 
 
 konání Společenského večera Spolku      předp. termín 11/2015 
 
 oslovení potenciálních sponzorů s cílem zlepšit příjmovou stránku rozpočtu Spolku 

 
 Předpokládaná akce se spoluúčastí Spolku a příspěvky z jiných zdrojů: výměnný zájezd do norského 

Prestfossu , další akce v souladu s plánem práce školy 
 

4/ Výši členského příspěvku na rok 2015 ve výši Kč 200,- 

 

5/ Zprávu o hospodaření a rozpočet Spolku Gymnázia Česká Třebová (viz samostatný 

dokument) 

 

 

 
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   
 
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2014, za finanční pomoc.  Zároveň prosíme ty, kteří 
ještě nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nám zasíláte příspěvky na účet (1321915329/0800), 



prosíme laskavě, abyste vyplnili zprávu pro příjemce a uvedli v ní vaše jméno a maturitní ročník. Členský 
příspěvek ve výši 200 Kč/os. zůstává v roce 2015 nezměněn. Pokud změníte adresu, kontaktujte nás.  Rádi 
bychom vás informovali o naší činnosti i novinkách ve škole. 
 
Těšíme se na další spolupráci s vámi. 
         Petr Poldauf, předseda Spolku 

 

 

 

 

Kontakty na vedení Spolku: 

 

 

 

Petr Poldauf, předseda e-mail: Petr.poldauf@gymnct.cz Telefon: 465519508 

Milana Soukupová, hospodářka e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz Telefon: 465519504 

Josef Menšík, ředitel školy e-mail: Josef Mensik@gymnct.cz Telefon: 465519501 

Internetové stránky školy www.gymnct.cz  

http://www.gymnct.cz/

