SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL KOLÍNSKÉHO GYMNÁZIA z. s.
Žižkova 162, Kolín 3, 280 02

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 25. října 2018
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

9 členů dle prezenční listiny, 4 omluveni, 2 hosté (PaedDr. I. Zachař, Ing. L. Krymláková)

Průběh jednání:
1) Přivítání členů spolku, kontrola kontaktních údajů, prezence
2) Vyhodnocení činnosti a finanční situace spolku
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na sportovní a vědecké soutěže celkem ............................................................ 3 598 Kč
dárkové a knižní poukazy studentům .............................................................................. 6 120 Kč
ubytování učitelů holandských studentů ......................................................................... 7 360 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku za 2. pololetí.................................................. 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku za 2. poletí .................................................... 4 250 Kč
odvedená daň z odměn.................................................................................................... 1 500 Kč
příspěvek na maturitní ples – oktáva .............................................................................. 2 000 Kč
knihy do anglické knihovny .......................................................................................... 10 458 Kč
Ke dni 25. 10. 2018 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ....................................................................................................... 117 334 Kč
Pokladna ................................................................................................................ 778 Kč
Podrobnější údaje jsou nahlédnutí u účetní SRPKG Ing. Lucie Krymlákové

3)

Strategie náboru rodičů do SRPKG
Bylo schváleno znění úvodního dopisu k náboru rodičů do SRPKG, částka příspěvku 300–500 Kč na
studenta ponechána.
V dopisu ponechán dodatek o povinném uhrazení 200 Kč na studenta a školní rok za kopírování.
Příspěvky do SRPKG + obnos za kopírování bude vybírat zástupce SRPKG na třídní schůzce, vybraný obnos
po schůzce odnese do ředitelny do trezoru (zbytek příspěvků a peněz za kopírování vyberou nejpozději do
konce listopadu třídní učitelé).
1.A, 1.B. a primu navštíví za spolek paní Ing. J. Jirovská, MUDr. R. Košvancová a MUDr. V. Beranová.
Informují o jeho činnosti a upozorní na nutnost vybrat zástupce třídy do výboru SRPKG.

4)

Volba předsedy a místopředsedy SRPKG
Do funkce předsedkyně byla jednomyslně navržena a schválena MUDr. Michaela Zugarová, do funkce
místopředsedkyně MUDr. Věra Beranová

5)

Diskuze
PaedDr. Ivo Zachař:
Ve škole byla vyhlášena liter. soutěž ke 100. výročí vzniku republiky. Výborem byla schválena odměna pro
1. – 3. místo ve formě dárkových poukazů v celkové hodnotě 3 000Kč

Příští řádná schůzka výboru SRPKG proběhne v dubna 2019 před třídními schůzkami.
V Kolíně dne 12. 11. 2018

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

