SRPDŠ při Gymnáziu V.B. Třebízského ve Slaném
Na co přispíváte částkou 600,- Kč ročně, hrazenou jako členský příspěvek SRPDŠ
Gymnázia V.B.Třebízského ve Slaném.
Cílem občanského sdružení je dle schválených stanov „materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost
školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní,
publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové
organizace“
V souladu s těmito stanovami se snažíme všemožně podporovat činnost a provoz Gymnázia ve Slaném.
Nejaktuálnějším projektem SRPDŠ ve spolupráci s vedením školy, je modernizace výpočetní
techniky v počítačových učebnách.
SRPDŠ zrealizovalo za přispění sponzorů z řad rodičů studentů, letošních maturantů z třídy Oktávy a 4.B,
a významného finančního přispění talentcentra Laborky, nákup počítačového vybavení:
40 počítačů, LCD monitorů, klávesnic a laserových myší za výhodnou cenu cca 80 tis. Kč.
Výsledkem další spolupráce Gymnázia a SRPDŠ je podpora následujících projektů v letošním školním
roce i v minulých letech:
•

Výměnný pobyt s partnerskou školou v německém PEGNITZ - Týdenní pobyt studentů v
rodinách partnerských škol, a sportovní setkání s partnerskou školou, přispíváme na dopravu
studentů, oběd pro studenty partnerské školy, ubytování řidiče autobusu, nápoje při sportovní
výměně.

•

Příspěvek pro studenty reprezentující školu na akci Dům Evropy

•

Výměnný pobyt s partnerskou školou v SRBSKU - příspěvek byl použit na dopravu, a na
drobné dárky pro partnerskou školu.

•

Půjčovna sportovních potřeb – hradíme náklady na údržbu sportovních potřeb pořízených
SRPDŠ.
Nakupujeme sportovní vybavení - běžky, boty na běžky, lyžařské boty, lyže, florbalové hokejky.
Půjčování lyžařského vybavení na školní lyžařský kurz je pro studenty zdarma, pro studenty školy
mimo LVK za poplatek. Za půjčovnu zodpovídá profesor Šturm.

•

Půjčovna učebnic - pro studenty za minimální poplatek, učebnice se každoročně obnovují a
dokupují dle požadavků pedagogů a zájmu studentů, samozřejmě dle finančních možností rozpočtu
SRPDŠ. Za půjčovnu zodpovídá profesorka Karbusová.

•

Maturitní plesy SRPDŠ - SRPDŠ zaštiťuje pořádání maturitních plesů. Hlavní organizace plesu je
na bedrech studentů pod dohledem třídních profesorů. Účetní SRPDŠ zpracovává kompletně
účetní agendu. V minulých 2 letech byl výtěžek z maturitních plesů použit na zkulturnění prostředí
školy (studentský koutek), wifi, sportovní dresy, nákup PC vybavení.

•

Škola v přírodě, Sportovní kurz, lyžařský výcvikový kurz – přispíváme na dopravu a odměny pro
studenty.

•

Hradíme vstupné na divadelní představení Slánská scéna, výchovné koncerty, v rámci vzdělávání
studentů. V letošním školním roce jsme zaplatili přednášku lektora v AJ.

•

Sportovní soutěže - přispíváme na dopravu při sportovních soutěžích. V posledních letech se o
reprezentaci Gymnázia zasloužili hlavně orientační běžci.

•

Proplácíme cestovné studentům školy na soutěže a olympiády (např. FY, MAT, DEJ...).

•

Hradíme knižní odměny na konci školního roku pro výborné studenty z každého ročníku.

•

Zajištění wifi - ve spolupráci s maturanty minulých 2 maturitních ročníků. Provádíme průběžnou
obnovu a údržbu.

•

Hradíme bezdrátové připojení k síti internet v prostorách Gymnázia.

•

Studentský koutek - pro zkulturnění prostředí pro naše studenty byly pořízeny sedačky, stolky,
koberec, polštářky – za významného finančního přispění maturantů 2010/2011 a 2011/2012.

•

Byly uhrazeny barvy a malířské náčiní na vymalování studentského koutku skupinou studentů
pod vedením profesorky Hořejší.

•

Přispěli jsme na proškolení studentů - program prevence (info prof. Knížková).

•

Na žádost studentů septimy byl proplacen materiál na opravu šatny. Práci a fantazii si studenti
dodali vlastní. Oceňujeme zájem o kulturní prostředí školy.

•

Podpořili jsme výstavy fotografií studentky Magdalény Staňkové z loňského maturitního ročníku a
Michala Procházky v letošním roce. Spolu se sponzory jsme přispěli na nákup závěsného systému
do galerie školy a kliprámů pro vystavované obrázky. Uhradili jsme vyvolání fotografií na výstavu
fotografií obou studentů.

•

Byl pořízen elektronický čipový systém pro vstup do školy k zajištění bezpečnosti studentů i
majetku školy a studentů, který se v současnosti spouští. Studenti si mohou pořídit jedinečný čip pro
vstup do školy, nebo pro aktivaci vstupu využít čip pro výdej stravy do školní jídelny.

•

Stolní fotbálek 2x – zařídila studentská rada

Talentcentrum Gymnázia – LABORKY,
které pravidelně spolupracuje s Českou televizí na přípravě pořadu Zázraky přírody realizovalo následující
projekty:
•

Vybudování a provoz motýlária v prostorách školy. Toto motýlárium slouží nejen výuce, ale
navštěvují ho i místní školky, je také jednou z „atrakcí“ Noci vědců.

•

Zajištění pravidelné úspěšné celoevropské akce Noc vědců, ve které je Gymnázium zapojeno jako
jediná střední škola v Evropě.

•

Pořízení měřícího vybavení systému Vernier (včetně akreditovaného školení pro vyučující)
Tento moderní systém je využíván v rámci výuky biologie, fyziky, chemie. Laborky systém postupně
rozšiřují.

•

Nákup váhy KERN, rotační vývěvy, termokamery, stavba 3D tiskárny...

•

Obnova školní meteostanice – tato meteostanice fungovala na škole již v 60. letech minulého
století. Data z ní se využívala při výuce. Meteostanice je postupně osazována novým moderním
vybavením, které umožňuje integrovat data do školní počítačové sítě a distribouvat je na stránky
školy a Laborek. Na tomto projektu spolupracují Laborky s firmou Papouch s.r.o.

•

V současnosti Talentcentrum buduje fotokomoru v prostorách Gymnázia.

Děkujeme všem sponzorům, převážně z řad rodičů bývalých studentů a podporovatelů Gymnázia, díky
nimž mohou studenti používat při výuce např.:
grafický lis na výtvarnou výchovu , školní atlasy na zeměpis, fotoaparát, projektor, Průvodce přírodou ČR,
Ruské reálie, Velký zeměpisný a ekologický slovník...
Tyto věci byly nakoupeny ze Stromu přání – viz.: www.stromprani.cz
Děkujeme také manželům Novákovým za sponzorský dar ve výši 20 tis. Kč určený na vylepšení výuky
anglického jazyka na Gymnáziu.

Všem sponzorům moc děkujeme.
Další informace o SRPDŠ, včetně dalších chystaných projektů na podporu gymnázia,
najdete na stránkách školy www.gymnaziumslany.cz, pod samostatnou záložkou SRPDŠ.

