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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 21. října 2021
Schůzka:

od 17.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

7 členů dle prezenční listiny, 1 omluvena, 1 host (PaedDr. I. Zachař)

Průběh jednání:
1) Přivítání členů spolku, kontrola kontaktních údajů, prezence
16. 11. od 16:30 třídní schůzky – zvolení zástupců z primy, sekundy a 1.A, 1.B – přímo na místě oslovení
rodičů, zápis nových členů a výběr poplatků za studenty od rodičů.
Nyní jsou tři třídy v karanténě (kvinta má 14 ve škole očkovaných a 14 neočkovaných bez nároku na distanční
výuku) a učí se různými způsoby.
Diskuse na téma způsobu výuky – distanční, prezenční, nově hybridní, online a offline
Diskuse na téma hygienických opatření a postup školy v případě pozitivního covid testu nebo příznaků
u studentů. Způsob kontaktování hygienické stanice.

2) Vyhodnocení činnosti a finanční situace spolku
Nový účet zřízený KB s novým číslem účtu: 123-4618250237/0100
Starý účet zastaven – administrativní problém kvůli změně IČ: 463 92 599 na IČ: nové 058 12 135
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
převod zůstatku ze starého účtu .................................................................................. 172 328 Kč
poplatky za vedení účtu 3 x 99 Kč (červenec, srpen, září) ................................................ 297 Kč
platba na účet školy 16. 9. poplatek na kopírování ................................................... – 40 000 Kč
sponzorský dar (18.10.) MAKO úklid .......................................................................... 20 000 Kč
Ke dni 21. 10. 2021 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ....................................................................................................... 152 031 Kč
Pokladna............................................................................................................. 5 286 Kč
Podrobnější údaje jsou nahlédnutí u předsedkyně SRPKG Veroniky Svobodové.

3) Účetní spolku
Zatím není a hledá se! Pan Tomáš Vlček doporučil pana Dvořáka – Radim – předání kontaktu a informací, co
účetnictví obnáší a co se očekává (propojení s paní Ing. Krymlákovou).

4) 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.
Strategie třídních schůzek:
1. B – Renata Košvancová, 1. A – paní Beranová, prima – Sysalová, 2. B – Dytrichová (třídní Čábelová),
2. A – pan Ječmínek, sekunda – paní Svobodová (třídní Mgr. Hladíková)

5) Diskuse na téma sponzorských darů
sdružení přispívá na 3 maturitní ročníky 2 000 na ročník – diskuse o zvýšení na 3 000 Kč

6) Lyžařský výcvik
Letos ano, v ČR na Benecko a doufáme, že nám to vývoj situace umožní. Možnost výjezdu i pro ročníky,
kterým to v loňském roce odpadlo. Debata, jak to dopadne a jaká je jistota, že se záloha zaplatí.

7) Další schůzka
Další schůzka je naplánovaná před jarními třídními schůzkami na měsíc duben 2022 – otevřený termín, přesný
až podle aktuální situace.
V Kolíně dne 22. 10. 2021

Zapsala: Mgr. Veronika Svobodová

