SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL KOLÍNSKÉHO GYMNÁZIA
Žižkova 162, 280 31 Kolín 3

Příspěvky do SRPKG na aktivity školy a na kopírování ve š. r. 2015/16
Vážení rodiče studentů Gymnázia Kolín,
žádáme Vás o poskytnutí příspěvku do finančních prostředků SRPKG na školní rok 2015/2016 ve výši 300 – 500 Kč na
studenta. Pokud máte na škole více dětí, výši příspěvku na další dítě si stanovte sami.
SRPKG od tohoto školního roku převzalo provoz nově pořízené multifunkční kopírky, proto je povinnou částkou na
roční kopírování na studenta poplatek 200 Kč.
Sdružení je ustanoveno jako neziskové občanské sdružení. Finanční prostředky z členských příspěvků a finančních darů
jsou kompletně použity na podporu aktivit studentů školy, na které v regulérním rozpočtu školy vytvářeném zřizovatelem
není potřebný prostor.
Každoročně hradíme dopravu zavazadel, lodí i studentů na úvodní kurzy prvních ročníků, poskytujeme finance pro
potřeby zájmových kroužků školy (výtvarný, hudební, sportovní...), proplácí se cestovné na sportovní a vědomostní soutěže,
přispíváme na maturitní ples čtvrtých ročníků. Přispěli jsme nemalou částkou na dostavbu venkovního basketbalového hřiště, na
nábytek do školní knihovny, na knihy do anglické knihovny. Dále na běžky a běžeckou obuv k zapůjčení pro studenty školy, na
sportovní dresy pro reprezentaci studentů ve sportovních soutěžích, na některá sportovní náčiní.
Všechny finance se vrátí zpět studentům a alespoň částečně pomáhají v realizaci nejen volnočasových aktivit a
provozování veškerého kopírování. Rozhodně nejde o zbytečně vynaložené peníze.
Příspěvky, prosím, předejte nejlépe v den třídní schůzky zástupci SRPKG, výjimečně do konce listopadu třídnímu učiteli
prostřednictvím Vašeho dítěte.
Jménem výboru SRPKG Vám děkuji
MUDr. Michaela Zugarová, v. r.
předsedkyně
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