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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 4. dubna 2019
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

11 členů dle prezenční listiny, 6 omluveno, 1 host (PaedDr. I. Zachař)

Průběh jednání:
1) Přivítání nových členů spolku, kontrola kontaktních údajů, prezence
2) Vyhodnocení činnosti a finanční situace spolku
Na příspěvcích do SRPKG bylo na podzim 2018 vybráno celkem 134 400 Kč
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
příspěvek výtvarnému kroužku ....................................................................................... 6 500 Kč
sponzorování akce Mladí diplomaté ............................................................................... 9 200 Kč
EYCA karty pro nové studenty ....................................................................................... 1 719 Kč
vánoční strom a dekorace ............................................................................................... 1 146 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám celkem .................................................................. 6 000 Kč
dárkové poukázky – knižní ............................................................................................. 4 850 Kč
odměna pomocnému vyučujícímu IT za 1. pol. .............................................................. 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku za 1. pol. ....................................................... 4 250 Kč
odvedená daň z odměn.................................................................................................... 1 500 Kč
cestovné a startovné – sportovní + vědomostní soutěže celkem ................................... 34 587 Kč
testování studentů Vektor ................................................................................................ 8 340Kč
anglické divadelní představení – osvětlení, ozvučení ...................................................... 4 000Kč
Ke dni 4. 4. 2019 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ....................................................................................................... 195 527 Kč
Z toho 58 600 zůstatek příspěvku na kopírování. Disponibilní zůstatek 136 927 Kč.
Pokladna ............................................................................................................. 7 945 Kč
Ke dni 31. 12. 2018 proběhla kontrola účetnictví, inventarizační zápis stejně jako
podrobnější údaje jsou nahlédnutí u účetní SRPKG Ing. Lucie Krymlákové.

3)

Informace o nadcházejícím odchodu stávajícího vedení SRPKG
Letošní školní rok bude ve funkci místopředsedkyně končit MUDr. V. Beranová a v příštím školním
roce účetní Ing L. Krymláková a předsedkyně MUDr. M. Zugarová. Je nutné najít jejich nástupce.

4)

V diskuzi jsme prodebatovali:
Požadavek o příspěvek na „školu v přírodě“ pro studenty kvarty.
Příspěvek nebyl schválen – nevyhovuje stanovám.
Dále jsme vyslechli požadavek ředitele školy na odměnu pro bývalého studenta školy
p. Hejduka, který vede od září 2018 zájmový kroužek programování v jazyce Java.
Byla schválena odměna v celkové výši (s daní) v částce 5 000 Kč za pololetí.

5)

Příští neformální schůzka výboru SRPKG se uskuteční 12. 6. 2019 od 17 h.
Další řádná schůzka by měla být několik dní před třídními schůzkami na podzim 2019.

Velké poděkování všem rodičům a přátelům za příspěvky do SRPKG
V Kolíně dne 10. 4. 2019

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

