SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL KOLÍNSKÉHO GYMNÁZIA
Žižkova 162, 280 31 Kolín III

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 13. dubna 2011
Schůzka:

od 16.30 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

10 členů dle prezenční listiny + host (PaedDr. Ivo Zachař – ředitel školy)
4 členové výboru se omluvili

Průběh jednání:
1)

Uvítání nových členů výboru – zástupců prvních ročníků

2)

Kontrola a úprava kontaktních údajů – správnost emailových adres a telefonních kontaktů

3)

Vyhodnocení činnosti a finanční situace SRPKG
Na příspěvcích do SRPKG bylo na podzim vybráno celkem...................................... 113 700 Kč
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
soutež Eurogenius group s. r. o. ...................................................................................... 6 005 Kč
testování Vektor 1. A .................................................................................................... 11 070 Kč
testování Vektor 4. A .................................................................................................... 10 600 Kč
příspěvek pěveckému kroužku ........................................................................................ 4 000 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám IV A IV B ............................................................. 4 000 Kč
knižní poukázky ................................................................................................................. 800 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku ........................................................................ 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku ....................................................................... 4 250 Kč
odvedená daň z odměn za vedení kroužků ...................................................................... 1 500 Kč
nákup dresů – reprezentace školy v TV soutěžích ........................................................ 12 720 Kč
nákup florbalových hokejek, míčků a sítí pro venkovní sportoviště ............................... 6 754 Kč
(poslední 2 investice byly schváleny většinou členů SRPKG emailem)
Ke dni 13. 4. 2011 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 91 008 Kč
Pokladna ............................................................................................................. 1 090 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. Pešoutové

4)

Požadavky na výbor SRPKG
-

Výbor vyslechl požadavek o finanční podporu každoročně pořádaného divadelního představení,
která by měla činit kolem 20 tis. Kč (zvukař, pronájem prostor, půjčovné kostýmů, rekvizity,
zapůjčení a obsluha techniky). Požadavek byl jednomyslně schválen.

-

Vyslechnuta předběžná žádost o finanční podporu předmětové komise TV. Konkrétně nákup
vysílaček, především pro zahraniční lyžařské výcviky, a běžek.
Výbor doporučil vyčkat s nákupem na nový školní rok, kdy bude znám konečný stav účtu před
výběrem dalších příspěvků.
Zástupci předmětové komise TV velice děkují výboru SRPKG a hlavně všem rodičům za příspěvky
od sdružení, za které bylo možné nakoupit nové dresy na reprezentaci školy, a sportovní vybavení
pro venkovní sportoviště.

5) V diskusi výbor projednal termín červnové schůzky sdružení a ustanovil datum
15. 6. 2011 v 16.30 h – sraz před budovou školy

V Kolíně dne 13. 4. 2011

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

