
 

 

V Praze dne 21. listopadu 2022 

 

 

Vážení rodiče,  

 

jménem Rady rodičů Gymnázia Litoměřická, Praha 9, z.s. si Vám dovoluji poděkovat za 

podporu, kterou nám, a tudíž i škole, studentům i pedagogickému sboru, poskytujete svými 

každoročními příspěvky.  

Po přestávce způsobené covidovými opatřeními mohly být v loňském školním roce 

uskutečněny tradiční akce, které naše rada rodičů pravidelně podporuje. Studenti našeho 

gymnázia se mohli zúčastnit lyžařských výcviků, výjezdů do zahraničí, a především 

maturitního a imatrikulačního plesu, který je stěžejní reprezentativní událostí. Podobně jako 

v předchozích letech jsme měli možnost po důkladném zvážení podpořit školu a její projekty a 

přispět tak ke zlepšení studijní prostředí našich dětí. Podstatná část naší podpory škole směřuje 

na nákup vybavení či zařízení, které je pro výuku prospěšné, atraktivní a celkově účelné, a které 

nemůže být z kapacitních důvodů hrazeno z rozpočtu školy. Neposkytujeme tedy škole žádné 

finanční prostředky, ale pořizujeme pomůcky, které se z pohledu pedagogů a vedení školy a 

následně i rady rodičů jeví jako prospěšné. Usilujeme také o zatraktivnění interiéru budovy 

školy příspěvky na vybavení odborných učeben či společných prostor školy, odměňujeme 

úspěšné studenty a nabízíme pomoc i tam, kde tíživá sociální situace v rodině komplikuje 

studentům adekvátně využívat výchovně-vzdělávací prostředí školy.  

Také naše rada rodičů si je vědoma růstu nákladů a cen, proto jsme přistoupili ke zvýšení 

podpory příspěvků na dopravu na sportovní pobyty studentů na dvojnásobek, stejně tak jsme 

stanovili fixní částku příspěvku na dopravu studentů u zahraničních výjezdů. Dlužno však 

dodat, že navýšení nákladů se nevyhnulo ani naší radě rodičů, a to především v rámci přípravy 

plesu, kde je nárůst nejvíce markantní. Je nám potěšením, že v letošním školním roce v rámci 

imatrikulací přivítáme studenty kvint a vrátíme se tak k úspěšným tradicím. Věříme, že mírný 

nárůst cen vstupného nebude pro studenty a rodiče překážkou účasti na této zásadní společenské 

události. 

Naše gymnázium nabízí vysokou úroveň vzdělávání i mimoškolního vyžití, studenti mají 

k dispozici mimořádné pedagogické zázemí v prostředí, které přesahuje běžný standard. Vaše 

finanční příspěvky jsou pak nezanedbatelným prostředkem k jejich dosažení. Ujišťujeme Vás, 

že každý příspěvek, který činí 1.000 Kč za každého studenta za školní rok, bude využit účelně 

a efektivně. Podrobné platební údaje naleznete na stránkách školy v sekci „Rada rodičů“. 

S úctou 

 

 

za Radu rodičů Gymnázia Litoměřická, Praha 9, z.s. 

Barbara Červenková, předseda výboru 


