Zpráva o činnosti
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci
za školní rok 2021-2022
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto formou stručně informovali o činnosti sdružení za uplynulý školní rok 2021 –
2022.
Naším hlavním posláním je především bližší kontakt mezi rodiči a vedením školy. Zástupci z řad
rodičů měli v průběhu školního roku na třech setkáních možnost tlumočit panu řediteli názory, dotazy
a Vaše požadavky a podílet se na řešení problémů v jednotlivých třídách. Podstatným úkolem
sdružení je zajištění finančních prostředků na zkvalitnění studia žáků gymnázia. Největší částka je
zajištěna Vámi - tedy členy SRPDŠ formou příspěvků. Další finanční prostředky byly získány jako
výtěžek z maturitního plesu, který jsme po covidové pauze opět pořádali a na jehož organizaci
spolupracoval výbor SRPDŠ a vedení školy. Členové výboru Vašim jménem poděkovali profesorům
u příležitosti Dne učitelů a účastnili se také slavnostního zahájení maturit a popřáli studentům jejich
úspěšné složení.
Program sdružení pro letošní rok je stejný jako v předešlých letech. Veškeré finanční prostředky jsou
převáděny na nadaci Copernicus. Z tohoto nadačního fondu jsou následně podporovány jednotlivé
sportovní, kulturní, či vzdělávací akce studentů v souladu s výchovnými cíli školy. Podporované
aktivity slouží zároveň k reprezentaci a propagaci gymnázia.
Vaše zastoupení ve výboru SRPDŠ za jednotlivé třídy je důležité pro lepší možnost řešit problémy,
které provázejí čas studia Vašich dětí.
V současné době výbor SRPDŠ pracuje ve složení:
Gabriela Barošová
Vlasta Kovačičová
Vlasta Krischke
Dagmar Rubačová
Kateřina Růčková
Kateřina Szwedová
Dagmar Šírová
Eva Šrubařová
Miroslav Dosoudil
Jaroslav Janošek
Jiří Král
Pavel Martinásek
Radek Rafaj
Vít Schindler
Robert Šimon
Vzhledem k tomu, že některé třídy nemají v našem výboru žádné zástupce, budeme rádi, když se nám
podaří rozšířit naše řady o nové aktivní členy, kteří se budou rádi podílet na naší činnosti. Zájemci,
prosím, obraťte se na třídní učitele Vašich dětí.
Ve školním roce 2022 – 2023 předpokládáme stejné aktivity jako v předchozích letech, to znamená
především finanční podporu sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí studentů gymnázia, a

především spolupráci na přípravě maturitního plesu, jehož termín je stanoven na 24.2.2023 a my
pevně věříme, že se v tomto termínu také uskuteční.
Zpráva o hospodaření SRPDŠ za školní rok 2021/2022:
PŘÍJMY:
♦ výtěžek z plesu

73 000,00 Kč

VÝDAJE:
♦ příspěvek na maturity
♦ dárky pro odcházející členy
♦celkem

6 000,00 Kč
500,00 Kč
6 500,00 Kč

Odvedeno na nadační fond COPERNICUS

66 500,- Kč

Revizi vyúčtování provedl Pavel Martinásek.
Výše příspěvku na školní rok 2022/2023 zůstane ve stejné výši, a to 250,- Kč na každého studenta.
Budete-li chtít věnovat vyšší příspěvek, budeme velmi rádi a předem za to děkujeme.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný a poklidný školní rok.
Výbor SRPDŠ

