
Sdružení rodičů při Gymnáziu v Klatovech vzniklo po zániku původního „SRPDŠ“, 

poté co toto sdružení zaniklo, jakožto celostátní organizace. Stanovy byly schváleny 

v roce 2002 a od té doby sdružení funguje jako nástupnická organizace, tzv. 

občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb. a bylo registrováno dne 16.12.2002 u 

Ministerstva vnitra ČR. Každoročně jsou pro činnost sdružení vybírány příspěvky od 

studentů gymnázia, naposledy v odsouhlasené výši v částce 300,-Kč na jedno dítě a 

rok a 100,-Kč na každé další dítě studuje-li zároveň dva či více sourozenců. 

Sdružení rodičů spolupracuje při pořádání různých studentských akcí, a to jednak 

jejich zaštítěním např. v rámci pořádání maturitních plesů, tak i při další činnosti 

gymnázia, zejména ve formě finančních příspěvků. Dlouhodobě jsou podporováni 

studenti, kteří reprezentují gymnázium při nejrůznějších soutěžích a olympiádách a 

umisťují se na předních místech, kde sdružení rodičů přispívá na ocenění žáků, a to 

především žáků nižšího stupně gymnázia. Odměňování žáků vyššího stupně je 

zajišťováno ve spolupráci s Hlávkovou nadací. Pravidelně je z vybraných příspěvků 

přispíváno na jazykové výměnné pobyty studentů, sportovní akce a pobyty. Je 

přispíváno rovněž na poplatky studentů spojené se skládáním mezinárodně 

uznatelných jazykových zkoušek, na maturity a bylo přispíváno rovněž na vybavení 

gymnázia v souvislosti s počítačovou vybaveností a budováním multimediálních 

učeben a činnost školního studentského klubu. Každoročně je takto přispíváno na 

zlepšení podmínek výuky na gymnáziu, ocenění vynikajících studentů a zájmových 

činností studentů částkami okolo 100.000,-Kč. Nově je poskytován příspěvek na 

adaptační kurzy. Konkrétní příspěvky pro to které pololetí a jejich čerpání, jsou 

odsouhlasovány pololetně, na schůzích výboru sdružení v úzké spolupráci s 

ředitelem gymnázia a rovněž na základě podnětů jednotlivých vyučujících, či 

vedoucích vyučovacích sekcí. Cílem sdružení je nejen podpora studentů a 

zkvalitnění jejich výuky, ale rovněž snaha o přispění k udržení dosavadní velmi dobré 

úrovně výuky na gymnáziu, která umožňuje velmi úspěšné uplatnění absolventů při 

následném studiu na vysokých školách.  
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