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Sdružení 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
Adresa pro dálkový přístup
http://www.gymnazium-kadan.cz/sdruzeni-pratel-gymnazia-kadan/

Charakteristika
Sdružení přátel Gymnázia Kadaň (dále jen Sdružení přátel) 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 podle zákona č. 83/1990Sb.v platném znění.
Sdružení 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.
Sdružení 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 Sdružení přátel 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 Sdružení 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;

•

přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky;
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•

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 09/2012 – 08/2013
Příjem prostředků [Kč]:
Příjem příspěvků do sdružení

92 880 1

Příjem ze sponzorských darů určených pro aktivity školy

28 000

Zůstatek čl. příspěvků na účtu k 31. 8. 2012

73 184

Zůstatek čl. příspěvků v pokladně k 31. 8. 2012

6 946

Zůstatek sponzorských darů v pokladně k 31. 8. 2012

2 000

CELKEM

203 010

Čerpání prostředků [Kč]:
Výdaje na soutěže, olympiády, sportovní akce

24 320

Sportovní kurzy (lyžařské, turistické), školní výlety

12 203

Vzdělávací akce pro studenty

21 854

Proinvestování sponzorských darů – Mini Globe, lyžařský kurz, školní výlet

15 600

Ostatní platby ze sdružení (drobné výdaje, popl. bance)

10 579

Stipendia

11 372

1

Příspěvky zaplatilo přes 90 % členů sdružení.
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Příspěvky třídám
CELKEM

11 380
107 308

Zůstatek prostředků ke dni 31. 8. 2013 v [Kč]:
Členské příspěvky v pokladně

45 973

Členské příspěvky na účtu

35 329

Neproinvestované sponz. dary na účtu

13 000

Neproinvestované sponz. dary v pokladně
CELKEM

1 400
95 702

Aktivity roku 2012/2013
Sdružení se ve školním roce 2012/2013 podílelo na zlepšení spolupráce školy s rodiči,
pomáhalo organizačně zabezpečit tři maturitní plesy a další akce. Významnou akcí v roce
2013 byla organizace a rozloučení se školou pod názvem "Hurá prázdniny" a v roce

následujícím participace na organizaci 210. výročí založení školy.

Finanční příspěvky ze sdružení byly využívány stejně jako v minulých letech ke
spolufinancování vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí školy. Dále byly vydány příspěvky
třídám na konci školního roku. Tradičním výdajem jsou stipendia nejlepším žákům gymnázia
předávané na konci jejich studia.
Samostatnou kapitolou jsou prostředky sponzorů na realizaci konkrétních akcí. Převážně se
jedná o maturitní plesy, ale v minulém roce například i spolufinancování soutěže Mini Globe
Games a lyžařského kurzu.
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 27. 6. 2013 byla ve spolupráci se Sdružením přátel Gymnázia v Kadani
uspořádána akce s cílem strávit příjemný neformální den plný soutěží, zábavy a dobré nálady.
Velmi příjemný den se povedl a zakončen byl skvělým vystoupením souboru Madrigal a
skupiny J.E.S. Akce byla z větší části finančně podpořena rodiči a učiteli z menší části (nákup
pomůcek pro soutěže) také sdružením.
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Sdružení aktualizovalo webové stránky, byly opraveny a doplněny vzory smluv v elektronické
podobě. Byl vytvořen návrh loga sdružení, který reprezentuje aktivity sdružení na
propagačních materiálech.
Hospodaření sdružení bylo v roce 2012/2013 vyrovnané s mírným přebytkem. Zůstatek
z minulých let byl zachován.

Datum zpracování zprávy: 1. 10. 2013
Datum předložení plenárnímu zasedání a schválení zprávy: 24. 10. 2013

Podpis místopředsedkyně: Monika Froňková

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