Vážení rodiče, přátelé a studenti Gymnázia Židlochovice, členové SPGŽ.
Správní rada SPGŽ by vás chtěla touto cestou informovat o stanovení výše příspěvku SPGŽ na
školní rok 2017/2018 a termínu jeho splatnosti. Tento bod projednalo a schválilo Shromáždění
delegátů na své schůzi dne 7. 11. 2017.
Výše členského příspěvku byla pro tento rok schválena na 500 Kč. Důvodem k úpravě výše
příspěvku byla skutečnost, že zatímco tato částka se již několik let neměnila, ceny a náklady neustále
rostou: jedná se především o platby za dopravné (Lyžařský výcvikový kurz v sekundě a kvintě,
v tomto školním roce též nově Adaptační kurz primy, odborné exkurze v jednotlivých předmětech)
a jízdné (cesty studentů na různé soutěže, ať již vědomostní či sportovní), které tvoří podstatnou část
výdajů SPGŽ. Neméně důležitou okolností je rovněž záměr SPGŽ poskytovat
v souladu s platnými Stanovami v budoucnosti více prostředků na nadstandardní potřeby studentů,
tedy především na reprezentaci školy v soutěžích (včetně odměn úspěšným studentům), zájmové
aktivity studentů, konverzaci v cizích jazycích a zahraniční pobyty, též na společenské události
gymnázia (výstavy, slavnosti, sborníky prací),pomůcky a vybavení.
Za poskytnutí jakéhokoli peněžního daru nad rámec stanoveného příspěvku chceme předem
všem našim příznivcům a podporovatelům poděkovat.
Ke změně dochází i v termínu splatnosti. Nově bude příspěvek hrazen od 1. 1. 2018
do 28. 2. 2018, což je vyvoláno nutností uvést v soulad účetní a kalendářní rok, tak jak to po nás
vyžadují orgány vykonávající dohled nad činností spolků. To nic nemění na skutečnosti, že příspěvek
je nadále využitý v probíhajícím školním roce. Apelujeme proto především na studenty oktávy, aby
tento příspěvek uhradili včas, protože i v průběhu měsíců září až prosinec čerpali finanční prostředky
ze zdrojů SPGŽ, které Sdružení pokrylo z přebytku hospodaření minulých let.
Děkujeme za pochopení a vaši budoucí podporu a spolupráci.
Mgr. Martina Remešová, předsedkyně správní rady SPGŽ
O činnosti SPGŽ se dozvíte vše potřebné na stránkách gymnázia a též na http://spgz.webnode.cz

