SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA SLANÝ
Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný

IČ: 06584373

www.gymnaziumslany.cz/srpdstopmenu

Na co přispíváte částkou 600,- Kč ročně, hrazenou jako členský příspěvek Spolku přátel gymnázia Slaný?
Cílem občanského sdružení je dle schválených stanov „materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci
s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční aktivity,
vzdělávání dětí a mládeže v neformálním vzdělávání, práce s dětmi a mládeží a další aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací
činnosti příspěvkové organizace“
V souladu s těmito stanovami se snažíme všemožně podporovat činnost a provoz Gymnázia ve Slaném.
Financujeme např.:
•
•
•
•

kompletně vysokorychlostní internetové připojení v prostorách školy
půjčovnu sportovních potřeb + hradíme náklady na údržbu sportovních potřeb
nové sportovní vybavení - běžky, boty na běžky, lyžařské boty, lyže, florbalové hokejky
půjčovnu učebnic - pro studenty za minimální poplatek, učebnice se každoročně obnovují a dokupují se nové
dle požadavků pedagogů a zájmu studentů
• vstupné na divadelní představení Slánská scéna, výchovné koncerty, v rámci vzdělávání studentů
• cestovné studentům školy na soutěže a olympiády (např. FY, MAT, DEJ...)
• studentský koutek - pro zkulturnění prostředí pro naše studenty byly pořízeny nové sedačky, stolky, koberec, polštářky…
V loňském školním roce byly z důvodu COVID ušetřeny finanční prostředky, proto jsme se, po domluvě s vedením školy,
rozhodli financovat kompletní zatemnění elektrickými roletami v učebně 50 a 51 v částce cca 180.000,- Kč. To byla zbývající
laboratoř a přilehlá stupňovitá učebna, které neměly úplné zatemnění.
Přispíváme například:

•
•
•
•

na sportovní kurz, školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz – přispíváme na dopravu a odměny pro studenty
sportovní soutěže - přispíváme na dopravu při sportovních soutěžích
studentům reprezentujícím školu na akci Dům Evropy
výměnný pobyt s partnerskou školou v německém PEGNITZ - týdenní pobyt studentů v rodinách partnerských
škol, a sportovní setkání s partnerskou školou, přispíváme na dopravu studentů, oběd pro studenty partnerské
školy, ubytování řidiče autobusu, nápoje při sportovní výměně
• výměnný pobyt s partnerskou školou v SRBSKU - příspěvek se používá na dopravu, a na drobné dárky pro
partnerskou školu.
• maturitní plesy - SPGŠ zaštiťuje pořádání maturitních plesů. Hlavní organizace plesu je na bedrech studentů pod
dohledem třídních profesorů. Účetní SPGŠ zpracovává kompletně účetní agendu. V minulých 5 letech byla část
výtěžku z maturitních plesů, o které rozhodli maturanti, použita na zkulturnění prostředí školy např. studentský koutek,
nové wifi, sportovní dresy, nákup PC vybavení…
Oceňujeme zájem o kulturní prostředí školy. Pokud si studenti sami vylepšují prostředí, ve kterém se pohybují, proplácíme
drobný materiál, např. barvy na vymalování šaten.
V minulých letech byl spolkem ve spolupráci s LABORKY.CZ např. pořízen elektronický čipový systém pro vstup do školy k
zajištění bezpečnosti studentů i majetku školy a studentů. Studenti si mohou pořídit jedinečný čip pro vstup do školy, nebo pro
aktivaci vstupu využít čip pro výdej stravy do školní jídelny. Spolek a LABORKY.CZ se také podílejí na údržbě kamerového systému.
Díky Talentcentru Gymnázia – LABORKY, které pravidelně spolupracuje s Českou televizí na přípravě pořadu Zázraky přírody
nakupujeme z jeho prostředků do školy na žádost vyučujících např.: chemikálie, pomůcky do fyziky, využíváme suchý led
a kapalný dusík, doplňujeme pravidelně iontoměnič v reverzní osmóze, vybudovali jsme a provozujeme motýlárium v prostorách
školy. Toto motýlárium slouží nejen výuce, ale navštěvují ho i místní školky, je také jednou z „atrakcí“ celoevropské Noci vědců,
kterou pomáháme organizovat. Rozšiřujeme školní meteostanici – tato meteostanice fungovala na škole již v 60. letech minulého
století. Finacovali jsme např. ZOO koutek – brouky, mnohonožku, morčata - včetně pořízení terárií, vybavení a potravy. Průběžně
přikupujeme čidla do měřícího systému Vernier, který zapůjčujeme do vyučování.
V loňském školním roce příspěvek nezaplatila skoro třetina rodičů, pokud uznáte za rozumné, prosíme, příspěvek doplaťte.
Věřte prosím tomu, že Vámi placené příspěvky jsou účelně využity nejen pro podporu žáků, ale i na vybavení školy.
Příspěvek spolku ve výši 600,- Kč zaplaťte prosím do 30.11.2021.

Děkujeme.

