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Vážení rodiče, 

na začátku každého školního roku se obracíme na rodiče studentů naší školy s prosbou o finanční příspěvek do 
fondu Spolku rodičů GVID. Z příspěvků každý rok finančně podporujeme aktivity našich dětí – studentů 
gymnázia, kterými reprezentují naše gymnázium v rámci různých soutěží a přispíváme na nákupy věcí, na které 
již v rozpočtu školy nezbývá nebo je nelze dle rozpočtových pravidel pořídit, a které jsou aktuálně chybějícím 
doplňkem studia a života ve škole. 
 

Konkrétně jsme v minulém školním roce podpořili naše děti v následujících projektech:  
- ve spolupráci se školním parlamentem jsme pořídili odměny za fotografickou a výtvarnou soutěž a za e-

soutěž, obě  se pro velký úspěch budou opakovat i v tomto roce 
- škole jsme přispěli na nákup:  

▪ mikrovlnné trouby do jídelny pro ohřev donesených jídel 
▪ míče  pro TV 
▪ lavice pro VV –  doplnění k novému  nábytku 
▪ filamenty do 3D tiskárny 
▪ řezací pult a termolis na odznaky (propojení IVT a VV atd.) – širokospektrální 
▪ organizačně jsme se podíleli v humanitární sbírce pro Ukrajinu, kterou zajišťovali skauti ve 

spolupráci se školou 
- pro tento školní rok získal spolek ve spolupráci se sekcí IVT GVID dva granty v celkové hodnotě 20.000Kč na 

realizaci dvou workshopů, které obohatí výuku IT. 

V letošním školním roce bychom rádi podpořili, kromě pravidelných soutěží, také sbor Mladí madrigalisté, který 

úspěšně reprezentuje naše gymnázium, a další zajímavé projekty našich dětí, které nám prezentuje na setkáních 

spolku předseda studentského parlamentu.  

K dopisu je pro vaši představu přiložen seznam příspěvků poskytnutých Spolkem rodičů GVID ve školním roce 

2021/2022 a na webu GVID naleznete i konkrétní akce, které jsme díky příspěvkům společně podpořili. 

Dovolujeme si tedy tímto požádat Vás o příspěvek 600 Kč pro školní rok 2022/2023. Částku je možné odečíst 
z daní. Pokud o toto máte zájem, ještě před zasláním peněz kontaktujte, prosím, hospodářku spolku 
na  spolekgvid@seznam.cz 

Prosíme Vás o laskavé uhrazení příspěvku na účet: 153444825/5500   do  31.10.2022 . 

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno, příjmení studenta a jeho třídu, variabilní symbol 0016. 

Děkujeme za Vaši přízeň, jsme rádi, že můžeme i tímto způsobem pracovat pro budoucnost našich dětí. 
 

S úctou a pozdravem   

za Spolek rodičů  GVID                 za Gymnázium Brno, Vídeňská 47 

 

Jiří Škaroupka, v. r.     Mgr. David Andrle, v. r. 
předseda       ředitel 
 

 

V Brně, 15. 10. 2022 
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