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Spolek přátel Gymnázia Kadaň 

IČO: 26585472 

Sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň 

předseda: Mgr. Tomáš Oršulák (od 18. 10. 2012)  

tel. 728 921 574 | e-mail: tomas.orsulak@seznam.cz 

místopředsedkyně: Monika Froňková 

tel. 603 938 251 | e-mail: monika.fronkova@ktkadan.cz 

Adresa pro dálkový přístup 

http://www.gymnazium-kadan.cz/sdruzeni-pratel-gymnazia-kadan/ 

Charakteristika 

Spolek přátel Gymnázia Kadaň (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením rodičů, 

zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy, 

založeným jako dobrovolné sdružení občanů. 

Spolek přátel je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a 

prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro 

jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

Spolek přátel je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy i jiných organizacích. 

K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými 

společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného 

respektování. 

Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy 

a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího 

poslání. Ke splnění těchto základních cílů Spolek přátel zejména: 

 seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy; 

 seznamuje rodiče s jejich úlohou při naplňování cílů školy; 

 seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování; 
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 přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky; 

 spolupracuje s orgány a organizacemi státní správy a samosprávy v otázkách školství a 

sociální politiky vůči rodině a mládeži; 

 pomáhá zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, 

kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce. 

Základní údaje o hospodaření SPGK 

Přehled příjmů a výdajů členských příspěvků SPGK za období 09/2015 – 08/2016 

Příjem prostředků [Kč]: 

Zůstatek čl. příspěvků ze školního roku 2014/2015   21 221,00 Kč  

Členské příspěvky 2015/2016 101 850,00 Kč  

Sponzorský dar – účelový (nákup tiskárny)    25 000,00 Kč  

Tržba studentů – maturitní plesy  250 600,00 Kč  

CELKEM  398 671,00 Kč  

Čerpání prostředků [Kč]:  

Vědomostní soutěže a olympiády, vzdělávací akce    25 930,00 Kč  

Sportovní akce, pohybové kurzy     22 782,00 Kč  

Stipendia, odměny     14 298,00 Kč  

Příspěvek třídám na konci školního roku (výlety apod.)    16 140,00 Kč 

Provozní režie (popl. bance, poštovné, drobný mat.)      7 805,00 Kč 

Občerstvení (vernisáže výstav, přijímací a maturitní zk., aj.)      2 277,00 Kč  

Nákup tiskárny    26 990,00 Kč 

Výdaje za maturitní plesy  250 600,00 Kč 

CELKEM  366 822,00 Kč  

Zůstatek prostředků ke dni 31. 8. 2016 v [Kč]: 

Pokladna                   8 750,00 Kč  

Běžný účet                 23 099,00 Kč  
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Aktivity roku 2015/2016 

Spolek se ve školním roce 2015/2016 podílel na zlepšení spolupráce školy s rodiči, pomáhal 

organizačně zabezpečit maturitní plesy a další akce. Významnějších akcí spolku v roce 

2015/2016 bylo více, z těch nejzajímavějších je možné zmínit participaci na projektech školy 

nebo finanční spoluúčast na olympiádách, ekologických, uměleckých nebo sportovních akcích 

(Eurorebus, Madrigal, Globe Games apod.).  

Dále byly vydány příspěvky třídám na konci školního roku. Tradičním výdajem jsou stipendia 

nejlepším žákům gymnázia předávané na konci jejich studia (v osmiletém programu i po 

ukončení kvarty).  

Samostatnou kapitolou jsou prostředky sponzorů na realizaci konkrétních akcí. Z naprosté 

většiny se jedná o maturitní plesy, ale v minulém roce například i spolufinancování 

sportovních aktivit, výměnné pobyty studentů (Holandsko a SRN). Dalším příkladem je 

spolupráce s partnerskou školou v Annabergu. Poslední aktivitou sdružení je podpora 

menších akcí v podobě nákupu drobných cen pro úspěšné žáky nebo tvorbu pomůcek pro 

organizaci soutěží. 

Na konci školního roku byla ve spolupráci se Spolkem přátel Gymnázia v Kadani uspořádána 

akce „Hurá prázdniny“ s cílem strávit příjemný neformální den plný soutěží, zábavy a dobré 

nálady.  

Posledním ale neméně důležitým bodem práce spolku je finanční organizace maturitních 

plesů, které by bez existence spolku bylo velmi těžké organizovat. 

  

Spolek také aktualizoval webové stránky, doplnil fotografie. Závažnou změnou byla příprava 

nových stanov z důvodu změn zákona, který upravuje chod sdružení, resp. spolků. 

Hospodaření sdružení bylo v roce 2015/2016 vyrovnané s mírným přebytkem. 
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Datum zpracování zprávy: 1. 10. 2016 

Datum předložení plenárnímu zasedání a schválení zprávy: 20. 10. 2016 

Podpis místopředsedkyně: Monika Froňková 

Podpis předsedy a sdružení: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 


