
Vážení rodiče a zástupci žáků, 

 

      opět po roce si Vás dovoluji oslovit jménem Spolku rodičů při Gymnáziu v Lipníku  

nad Bečvou, zaslat Vám pár informací a následně i požádat o úhradu příspěvku do fondu  

pro školní rok 2022/2023. 

   Celkové zdražování a tím spojené výdaje na jednotlivé akce se stále zvyšují, tak proto jsme 

byli nuceni navýšit částku příspěvku na 400,-Kč. Toto navýšení bylo plně schváleno zástupci 

za jednotlivé třídy na schůzi dne 27.9.2022. 

V letošním roce budou příspěvky do fondu vybírány formou platby(převodu) na tento účet. 

                                Č. účtu : 107-7047640277/0100 částka 400,-Kč 
 

Do zpráv pro příjemce prosím vepište:  

                                               příspěvek SRPG, jméno Vašeho dítěte, z jaké třídy je 
                                               Př.( příspěvek SRPG, Jan Novák, kvarta) – toto je nutné  

                                               pro přehlednější evidenci příspěvků 

 

Prosíme o úhradu nejpozději do 20. listopadu 2022. 

 

 

   Z tohoto fondu jsou finančně podporovány oblíbené mimoškolní aktivity např. soutěže, 

exkurze, kurzy, divadla, přednášky ……… dle požadavků vyučujících za jednotlivý předmět 

či třídu. 

Stejně tak SRPG přispívá na pomůcky, odměny, které nejsou kryty z rozpočtu školy. 

 

   V radě jsou vždy 2 stálí zástupci z každé třídy. Nově nyní potřebujeme 2 zástupce ze třídy 

našich nováčků primy a dovolit zástupce za kvintu. 

Prosím pojďte doplnit řady SRPG a společně pomoci škole při organizaci různých akcí, 

děláme to pro školu a žáky gymnázia. 

 

   Podpořen finančním příspěvkem bude i maturitní ples v odhlasované výši.  

Další prosbou SRPG je příspěvek daru do tomboly na maturitní ples, který se bude konat 

3.3.2023, za kterou Vám předem i třída současných oktavánů děkuje. 

 

   Příspěvky na jednotlivé akce jsou individuálně posuzovány a jejich výše a důvodnost je 

podložena konkrétními doklady. Právem všech rodičů je si hospodaření s finančními 

prostředky ověřit. 

 

 

     Jménem Spolku rodičů a všech studentů Gymnázia v Lipníku nad Bečvou Vám děkuji  

za poskytnuté prostředky a přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí a úspěchů v novém školním 

roce. 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                     Taťána Rygálová 

                                                                                                                          předseda SRPG 

 

 


