
Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu 

v Kutné Hoře z.s. 

Vážení rodiče,  

dovolujeme si Vás pozdravit a předat Vám touto cestou několik informací jménem 

spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře z.s.  

Dovolte nám poděkovat Vám za Vaši přízeň a finanční příspěvky, díky kterým jsme 

mohli ve školním roce 2020 - 2021 přispět na řadu aktivit ve škole. Na pořízení 

výpočetní techniky pro distanční výuku jsme přispěli škole částkou 20.000, - Kč. 

Školní knihovna obdržela částku 2.000, - Kč na nákup nových knih, 7.000, - Kč jako 

příspěvek pro školní klub (pitný režim, stolní tenis, potřeby do kuchyňky a výtvarné 

potřeby). Pro odměny studentům, kteří dobře reprezentovali školu v nejrůznějších 

soutěžích a olympiádách přispěl spolek škole částkou 8.000, - Kč.  

Částka poskytnuta Sdružením na výše uvedené aktivity činila i díky Vašim darům 

celkem 36.000, - Kč.  

Tak jako každý podzim, i letos se na Vás obracíme, abychom Vás požádali o 

příspěvek pro sdružení. Doporučená výše příspěvku činí 200,- Kč na jednoho 

studenta, v případě více dětí z jedné rodiny jde o jednu platbu, tedy také o 200,- Kč. 

Pokud se rozhodnete nám přispět, dovolujeme si Vám nabídnout tyto způsoby 

úhrady.  Svůj dar můžete sdružení složit v hotovosti paní Uttendorfské, pokladní 

spolku, během třídních schůzek ve školní knihovně. Dále můžete poukázat dar na 

účet sdružení č. 2402063759/2010, Fio banka. V tomto případě bychom Vás prosili, 

abyste poznamenali do zprávy pro příjemce, od koho platba přichází.   

Finanční prostředky pomáhají škole a všem jejím studentům, budeme rádi, pokud 

nám svou přízeň zachováte i nadále. 

 

Děkujeme a jsme s pozdravem  

Lada Dudková, předsedkyně spolku 

Josef Poživil, jednatel  

  



● Zlepšení vybavenosti gymnázia (školní klub – míčky a pálky na stolní tenis, 

materiál a pomůcky na Art džem, stolní a deskové hry, pitný režim, vybavení 

kuchyňky) 

 

 

 

 

 

● Rozvoj mimoškolních aktivit (florbal – jednou za rok škola pořádá Turnaj 

církevních škole florbalu dívek, přispíváme na florbalové hokejky a míčky, 

které žáci využívají i při hodinách TV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Podpora zahraničních akcí 

studentů (Londýn. Lipsko)  

 

 

  



● Předcházení drogové a 

alkoholické závislosti a dalších 

negativních vlivů na mládež 

(Jeníkov)

 

● Výpomoc sociálně slabším 

studentům gymnázia 

(notebooky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

● Zajištění potřebných úkolů k maturitnímu plesu 

  



 


