
Přihláška do Spolku přátel SŠG Brno 
 

 

Přihlašuji se svobodně a dobrovolně za člena Spolku přátel SŠG Brno. 
(Účel a předmět spolku je popsán na druhé straně.) 

 

Jméno:                 ……………………………………………………………………………….. 
                                      

Příjmení:              ……………………………………………………………………………….. 
 

Adresa:                .………………………………………………………………………………. 
 

Telefon:               .…………………………. …………………………………………………... 
 

E-mail:                ………………………………………………………………………………... 
 

Jméno dítěte, studujícího na SŠG Brno: 

…………………………………………………………… 

 

Třída: ……………….    Školní rok: …………………   
 

Členský příspěvek je 50,- Kč / měsíc, tedy 600,- Kč za kalendářní rok. 
 

Příspěvek můžete zaplatit převodem na účet spolku 2402431398/2010, 
variabilním symbolem (VS) je osobní číslo žáka (jako u jakékoliv jiné platby). 
 

Je také možné zaslat jakýkoliv finanční dar na účet spolku 2402431398/2010. 
 

 

V případě zájmu vám další informace poskytne předsedkyně spolku Mgr. Barbora 
Slováčková, tel.: 731 413 083, barbora.slovackova@ssgbrno.cz. 
 

 

Předpokládaná doba členství odpovídá délce studia žáka na SŠG Brno. 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami spolku a zásadami zpracování osobních údajů 
GDPR. (www.ssgbrno.cz).  
 

 

 

 

V…………………… dne…………………… 

   

 

 

                                                                                       ……………………………………….. 
                                                                                                                 podpis 

 

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat přes žáka třídnímu učiteli, nebo zaslat e-mailem                            

na spolek@ssgbrno.cz.  

http://www.ssgbrno.cz/
mailto:spolek@ssgbrno.cz


Účel spolku: 
• podpora, koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, zástupců či 

absolventů školy či dalších výchovných institucí 
• poskytování účinné a dobrovolné pomoci formou podpory konkrétních programů, cílů 

a akcí školy 

• realizace vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity školy či jejich žáků 

• podpora vzdělávání žáků. 
 
Předmět činnosti: 

• spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a 
s úlohou rodičů při jejich naplňování 

• seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 
jejich vyřizování 

• pořádá přednášky, semináře, besedy, kulturní či vzdělávací akce, zájezdy, exkurze, 

návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení 
o např. REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY 

• přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálně technickými i finančními 
prostředky jako například 

o nákup vybavení školy 
o zajištění pomůcek pro výuku i trávení volného času žáků 
o finanční podpora a odměny žáků při soutěžích 
o odměna pro žáky, kteří reprezentují školu na veřejnosti 
o dary pro žáky, kteří dosahují výborného studijního prospěchu 
o finanční podpora při realizaci soutěží a mimoškolních kroužků 
o podpora sociálně slabých žáků 
o příspěvek na získání certifikátů nebo osvědčení 
o a další (dle rozhodnutí členů spolku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 


