Gymnázium V. Beneše Třebízského a
SRPDŠ Gymnázia V. Beneše Třebízského
Smetanovo nám. 1310, 27401 Slaný

Vážení rodiče,
vážíme si toho, že si Vaše děti vybraly ke studiu naše gymnázium, a budeme se snažit plnit očekávání, se
kterými do naší školy přicházejí. Chceme Vám připomenout, že i rodiče studentů mají možnost v době, kdy
je školství hrubě podfinancované, ovlivnit rozvoj naší školy, například aktivním zapojením se do činnosti
SRPDŠ.
Každá třída má jednoho zástupce (rodiče) ve výboru SRPDŠ, který se schází přibližně 2-3x ročně.
Jednání se vždy účastní zástupce školy. Během roku za činnost SRPDŠ odpovídá tříčlenný výbor
ve složení:
předseda
Vladimír Hýka
místopředseda
Martin Šturm
hospodář
Štěpánka Laštůvková
V současné době je třeba připravit v souladu s novými zákony nové stanovy, změnu názvu, zvolit kontrolní
komisi. Valná hromada SRPDŠ v listopadu schvaluje výborem navrhovaný rozpočet a čerpání minulého
rozpočtu hospodaření v souladu se schválenými stanovami SRPDŠ.
Díky uhrazeným příspěvkům, sponzorským darům štědrých dárců a příjmům z činnosti Laborek tak mají
studenti k dispozici studentský koutek, učebnice, lyžařské a sportovní vybavení, které se průběžně doplňuje
a obnovuje, novou jazykovou učebnu, opravenou původní jazykovou učebnu, modernizovanou učebnu
výpočetní techniky a chemickou laboratoř, měřící systém Vernier, váhy, rotační vývěvy, grafický lis,
fotoaparáty, projektory, nové učební pomůcky na AJ a FJ a další. SRPDŠ zabezpečuje elektronický čipový
systém pro vstup do školy a kompletně hradí drátové i bezdrátové připojení k síti internet v prostorách celé
školy.
SRPDŠ přispívá na výměnné pobyty s partnerskými školami, na projekt Dům Evropy, na školu v přírodě,
sportovní kurz a lyžařský výcvikový kurz, cestovné studentům školy na soutěže a olympiády, hradíme
divadelní představení Slánské scény, výchovné koncerty, knižní odměny pro výborné studenty. Zaštiťujeme
pořádání maturitních plesů. Podporujeme tvořivost studentů uhrazením materiálu na výzdobu studentského
koutku a šaten studentů, výstavy fotografií v galerii školy, malování šaten, výstavky v prostorách školy.
Zaštiťujeme činnost Laborek, díky kterým se škola může pochlubit motýláriem a meteostanicí, úspěšným
zapojením do celoevropské akce Noc vědců, spolupodílením se na realizaci televizního pořadu Zázraky
přírody a EON Ekologický Oskar. V současnosti budujeme fotokomoru v prostorách školy.
Na Valné hromadě SRPDŠ byl odsouhlasen příspěvek ve výši 600,-- Kč na žáka.
Velmi bychom uvítali, kdyby tyto prostředky mohly být čerpány na projekty, které již běží, a tak se na Vás
obracíme s prosbou úhrady uvedené částky do 20.11.2014. Peníze budou vybírat třídní učitelé, případně
využijte pro platbu účet vedený u KB, číslo účtu 107-3827450257/0100.
U platby prosím uveďte v textu jméno, příjmení a třídu studenta pro identifikaci platby.
Pokud jako rodiče studentů máte možnost přispět vyšší částkou (dar), můžete využít adresný způsob na
našich stránkách www.stromprani.cz, kde jsou uvedena aktuální přání profesorů a žáků, nebo se obraťte na
hospodářku SRPDŠ (tel. 734 461500). Ta připraví darovací smlouvu pro odpočet z daňového základu ve
Vašem daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele.
Děkujeme za členství a těšíme se na spolupráci s Vámi
RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel školy

Vladimír Hýka, předseda SRPDŠ

VZDĚLÁNÍ VAŠICH DĚTÍ JE JEDNOU Z NEJLEPŠÍCH INVESTIC PRO JEJICH BUDOUCNOST
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