Spolek Gymnázia Česká Třebová
Zpráva o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2019 (viz plán činnosti Spolku na rok 2019)


Vedení školy ve spolupráci se Spolkem realizovalo oslavy 110. výročí založení
gymnázia a doprovodných akcí. Finančně oslavy negenerovaly žádný zisk (což nebylo
ani účelem)



Spolek ve spolupráci s vedením školy a za podpory Norských fondů zrealizoval
projekt vzájemné spolupráce Gymnázia a Sigdal ungdomsskole (viz předchozí
zahraniční aktivity)



Předsednictvo Spolku řešilo během roku 2019 operativně aktuální potřeby, jednalo se
převážně o odměny studentům a podporu studentských aktivit (viz vyúčtování
hospodaření Spolku za rok 2019)

Ad příjmová stránka rozpočtu:
Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů:


z Norských fondů (NF) 697 574 Kč (příjemcem grantu a subjektem zodpovědným za
vyúčtování ministerstvu financí za obě zúčastněné strany je Spolek Gymnázia)



Spoluúčast žáků na výměnném pobytu v Norsku v roce 2019 245 000 Kč (náklady
na akci z tohoto zdroje 102 732 Kč +viz grant z NF)



z Pardubického kraje (30 000 – Oslavy 110. výročí založení Gy, 7000 Kč – Škola
trochu jinak, celkem 37 000 Kč)



z rozpočtu města (50 000 – Oslavy 110. výročí založení Gy, 17 400 – partnerství
s Itálií, 2 000 Kč – Škola trochu jinak, 6 800 Kč – Majájes, 6 000 Kč – činnost
Fotokroužku; celkem 82 200 Kč)

Všechny příspěvky byly poskytovatelům v odpovídajících termínech řádně zúčtovány
s výjimkou z grantu z NF a s tím souvisejících žákovských příspěvků na výměnný pobyt
v Norsku, kde je termín ukončení projektu u Ministerstva financí (MF) 2/2020.
Po odsouhlasení všech uznatelných výdajů ministerstvem bude přeplatek účastníkům výměny
poukázán
na účet.


Firma LDM a Geodézie Kadlec poskytly finanční dary ve výši 20 000 Kč (Oslavy)
a 4 300 Kč (Majáles), celkem tedy 24 300 Kč. Tyto dary byly zaúčtovány v příjmech
roku 2019.

Rok 2019 skončil hospodářským výsledkem – 70 170,60 Kč. Ten je mj. ovlivněn i tím, že
účelové dary na oslavy výročí školy ve výši 52 000 Kč (Galerie Sklenář, notář M. Habrman
a Mgr. M. Hylena) byly příjmem roku 2018, kde generovaly výrazně kladný hospodářský
výsledek, ale výdajem roku 2019. Zbývající rozdíl představují předměty pořízené
v souvislosti s oslavami, které zůstávají v majetku Spolku a budou využity pro aktivity školy
v dalším období
Petr Poldauf, předseda Spolku

