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.....................................................................................................................................................
Hodžov samovzdelávací spolok je občianske združenie študentov, rodičov a pedagógov,
ktoré pôsobí s cieľom podporovať formálne i neformálne vzdelávanie na stredných školách.
Realizáciou vlastných projektov, finančným podporením projektov škôl a budovaním
rozsiahlej siete partnerstiev napĺňa svoje poslanie.
Občianske združenie Hodžov samovzdelávací spolok verí, že je dôležité podporovať
vzdelávanie mladej generácie v duchu filozofie „spoločensky zodpovedná škola“, t.j. viesť
mladých ľudí k tomu, aby aktívne vstupovali do problémov svojej komunity. Spolok
podporuje najmä mimoškolské aktivity študentov, rozvoj IKT na škole, environmentálne
smerovanie školy a rôzne netradičné projekty, ktoré idú nad rámec bežne poskytovaných
služieb.
.....................................................................................................................................................
V kalendárnom roku 2011 viedli spolok:
predseda spolku

Peter Cuker

tajomník spolku

Matúš Stáňa

účtovníčka

Jela Dobríková

Zbor zástupcov a výkonný výbor bol vytvorený v zmysle schválených stanov spolku.
Počas roka sa zbor zástupcov stretol na valnom zhromaždení dňa 9. decembra 2011.
.....................................................................................................................................................

V roku 2011 podporil spolok nasledovné aktivity:
1. podpora a rozvoj telesnej kultúry školy
bolo nakúpené zariadenie do posilňovne (stacionárny bicykel) a vytlačené diplomy na
športové súťaže školy . V tejto oblasti spolok investoval 303,59 €.
2. nákup literatúry a učebníc
učebnice pre nemecký jazyk a taliansky jazyk v celkovej hodnote 513,89 €
3. podujatia a akcie
spolok podporil oslavy 200. výročia narodenia M. M. Hodžu – populárno-vedecký seminár
pre študentov vo výške 120 €, deň čajov v réžii žiakov gymnázia vo výške 70 €, mládežnícke
športové podujatie JKgames vo výške 200 € (z dotácie mesta) a študentský ples sumou 150 €
4. podpora mimoškolských aktivít študentov
spolok podporil účasť

študentov na rôznych podujatiach: modelové zasadnutie OSN

v Bratislave, exkurziu v Švajčiarsku (CERN), účasť na testovaní DELF vo Francúzštine,
vyhodnotenie súťaže Mladý Slovák v Žiline v celkovej cene 282,79€
5. ďalšia podpora „Buďme príkladom ...“
ďalšiu ekologizáciu procesov v školskej prevádzke ako jeden z kľúčových projektov školy –
inštalácia zariadenia solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody pre potreby školskej jedálne
v hodnote 2112,40 €
Celkovo investoval v roku 2011 spolok v zmysle svojho štatútu na podporu školy
a študentov sumu viac než 3.750 € (v sume nie sú zahrnuté prevádzkové náklady spolku).
Zdroje pre realizáciu týchto aktivít získal spolok:
a) nevyčerpané prostriedky z minulých rokov
b) 2% asignácie dane (1476,77 €)
c) individuálne príspevky a dary (2614,16 €)
d) granty a dotácie (878,68 €)
Spolok hospodáril vyrovnaným rozpočtom a na jeho účte ostali nevyčerpané
prostriedky, ktoré prechádzajú do ďalšieho účtovného obdobia.
.....................................................................................................................................................

V nastávajúcom roku 2012 chce spolok pokračovať v nastavenom systéme fungovania
a naďalej podporovať mimoškolskú činnosť študentov, ale aj rozvoj mimoriadneho talentu
niektorých žiakov či zlepšovanie technicko – materiálnych predpokladov pre vyučovanie.
Okrem nákupu učebníc a pomôcok ide aj o podporu netradičných a zaujímavých projektov
školy (rozvoj robotiky a pod.).
Zvláštne miesto aj v plánoch spolku má snaha školy a zabezpečenie zdrojov pre
rekonštrukciu obvodového plášťa, otvorových výplní a tepelnej regulácie v prístavbe školy.
Podľa svojich možností spolok na túto aktivitu plánuje prispieť.
.....................................................................................................................................................
V Liptovskom Mikuláši, 31. januára 2011

........................................................
Spracoval:

Matúš Stáňa, tajomník spolku

........................................................
Overil:

Peter Cuker, predseda spolku

