Spolek rodičů při Gymnáziu Brno, Vídeňská
IČ: 65269004
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás na začátku školního roku 2017/2018 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 učitelského sboru a vedení školy.
Pravidelně a velmi rádi přispíváme na oblíbené akce studentů, které škola pořádá:
-

adaptační kurzy

-

lyžařské i ekologické kurzy

-

olympiády a motivační soutěže v daných předmětech

-

poznávací výlety tříd

-

odměny pro aktivní studenty reprezentující gymnázium v disciplínách sportovních či
vědomostních

V tomto roce 2017 slaví gymnázium 60. výročí svého vzniku. Spolek rodičů se organizačně
i finančně podílí na těchto slavnostech.
Oslovujeme Vás, obec rodičů, abyste svým příspěvkem do fondu Spolku rodičů podpořili
udržení a rozvoj kvality „školního“ života svých dětí.
Prosíme o úhradu částky 500 Kč schválenou jako výši členského příspěvku shromážděním
rodičů dne 3. 10. 2017 za přítomnosti delegátů zastupujících rodiče žáků všech tříd.
Bankovní účet Spolku rodičů:
Variabilní symbol:
Zpráva pro příjemce:

153444825/5500
0016
třída, jméno a příjmení studenta

Prosíme o pozornost, v čísle bankovního spojení je změna směrového kódu 5500. Číslo účtu zůstává
stejné!!! Děkujeme.

Příspěvek lze také odevzdat třídním učitelům, kteří potvrdí převzetí a předají vybrané
peníze hospodářce Spolku rodičů. Žádáme o zaslání vašeho příspěvku do 31. 10. 2017.
Chcete-li a máte 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 Spolku rodičů spolekgvid@seznam.cz, nebo přímo na pana ředitele gymnázia
Mgr. Davida Andrleho: andrle@gvid.cz.
Informace o činnosti Spolku rodičů budou pravidelně zveřejněny na www.gvid.cz v sekci
Pro rodiče – Spolek rodičů (http://www.gvid.cz/o-skole/spolek-rodicu/).
Děkujeme všem rodičům a těšíme se na spolupráci s vámi!
za Spolek rodičů
Jiří Škaroupka, v. r.
předseda

za Gymnázium Brno, Vídeňská
Mgr. David Andrle, v. r.
ředitel školy

