Spolek rodičů při Gymnáziu Brno, Vídeňská 47
IČ: 65269004
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás na začátku školního roku 2016/2017 ve spolupráci s ředitelem školy požádat
o tradiční finanční příspěvek do fondu Spolku rodičů.
Jako každý rok bude Spolek rozdělovat vybrané finanční prostředky dle aktuálních písemných
požadavků profesorského sboru a vedení školy. V tomto školním roce my rodiče z fondu Spolku také
přispějeme na úhradu části nábytkového vybavení v odpočinkové zóně před počítačovými učebnami.
Pravidelně a velmi rádi přispíváme na oblíbené akce studentů, které škola pořádá: adaptační, lyžařské
i ekologické kurzy, výlety tříd na konci školního roku či zajištění občerstvení k maturitám. Též
přispíváme na odměny pro aktivní studenty reprezentující gymnázium v disciplínách sportovních či
vědomostních.
V roce 2017 bude gymnázium slavit 60. výročí svého vzniku. Rádi bychom se jako Spolek rodičů
organizačně i finančně podíleli na řadě kulturních, sportovních, zábavních či vzdělávacích akcí, které
se při této příležitosti uskuteční.
Proto oslovujeme Vás, obec rodičů, abyste svým příspěvkem do fondu Spolku rodičů podpořili
udržení a rozvoj kvality „školního“ života svých dětí. Jistě tak podpoříte správnou věc.
Zašlete prosím částku 500,- Kč schválenou jako výši členského příspěvku shromážděním rodičů dne
4. 10. 2016 za přítomnosti delegátů zastupujících rodiče žáků všech tříd.
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třída, jméno a příjmení studenta

Příspěvek lze také odevzdat třídním učitelům, kteří potvrdí převzetí a předají vybrané peníze
hospodářce Spolku rodičů. Žádáme o zaslání vašeho příspěvku do 30. 11. 2016.
Máte-li možnost a chuť pomoci gymnáziu a jeho studentům třeba i jiným způsobem (službou, radou,
doporučením či sponzorským darem), obraťte se se svými náměty na e-mailovou adresu předsedy
Výboru Spolku rodičů pana Jiřího Škaroupky: jiriskaroupka@seznam.cz, či přímo na pana ředitele
Davida Andrleho: andrle@gvid.cz.

Veškeré informace o činnosti Spolku rodičů jsou zveřejněny na www.gvid.cz v sekci
Pro rodiče – Spolek rodičů (http://www.gvid.cz/o-skole/spolek-rodicu/).
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci.
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předseda

za Gymnázium Brno, Vídeňská
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