
Občanské sdružení Trojskoúhelník 

 
bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR jako právnická osoba dle zákona 

 č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů dne 26.11. 2007, č.j. VS/1-1/69510/07-R 

 
IČO:      22692797                                                   Bankovní spojení:    ČSOB, a.s 
E-mail:  trojskouhelnik@trojskegymnazium.cz              Číslo účtu:      218716474/0300 

  
V souladu se stanovami vzniklo za účelem podpory a rozvoje činnosti Trojského gymnázia 

s.r.o., je nepolitickou zájmovou organizací hájící zájmy školy, především jejich žáků a 

vyučujících. 

Sdružuje na základě dobrovolnosti příznivce školy, rodiče žáků, absolventy a další osoby se 

vztahem k Trojskému gymnáziu, kteří mají zájem o vzdělávací, ekologickou, kulturní, 

společenskou, sportovní a jinou prospěšnou školou organizovanou činnost.  

 

 

Sídlem sdružení je:  Škola Svatopluka Čecha, Trojské gymnázium s.r.o.  

Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 – Troja 

 

Poslání a cíle činnosti sdružení: 

 

1) Posláním Trojskoúhelníku je prohlubování vzájemné spolupráce s existujícími 

institucemi, hledání nových podnětů při organizování vzdělávacích, ekologických, 

kulturních, společenských, sportovních a jiných veřejně prospěšných aktivit v regionu.  

2) Cílem činnosti sdružení je dále podpora zájmů žáků a vyučujících Trojského gymnázia se 

zajišťováním pomoci v  oblastech:  

a) spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních 

podmínek školy,  

b) spolupráce při zabezpečování a zlepšování podmínek v provozu školy,  

c) spolupráce při zabezpečování a zlepšování hygienických podmínek žáků a jejich 

vyučujících, 

d) podpora dalších vzdělávacích činností školy,  

e) podpora ekologických činností ve škole a regionu 

f) podpora kulturních a společenských akcí ve škole a regionu  

g) podpora při pořádání sportovních akcí, soutěží a aktivit ve škole a regionu, 

h) podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery,  

i) podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných a 

mimoškolních aktivit žáků,  

j) spolupráce při komunikaci školy s rodiči za účelem zkvalitňování výchovně-

vzdělávacího procesu a při překonávání problémů souvisejících se studiem žáků, 

k) spolupráce s dalšími školami, institucemi a občanskými sdruženími v regionu, 

l) podpora handicapovaných žáků školy, podpora žáků-cizinců při jejich začleňování 

mezi ostatní žáky, 

m) šíření a podpora dobrého jména Trojského gymnázia, 

n) prezentování činnosti školy v médiích, 

o) prevence proti drogové a alkoholové závislosti a dalším sociálně-patologickým jevům, 

p) výpomoc sociálně slabším žákům Trojského gymnázia, 

q) podpora grantové politiky 


