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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 12. listopadu 2012
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

10 členů dle prezenční listiny + host (PaedDr. Ivo Zachař – ředitel školy)

Průběh jednání:
1)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na sportovní soutěže celkem .............................................................................. 3 562Kč
pronájem atletického stadionu.......................................................................................... 2 000Kč
přednáška – drogy ............................................................................................................ 1 920Kč
nábytek do knihovny (schváleno dne 13. 9. 2012) ......................................................... 22 042Kč
florbalové hokejky ........................................................................................................... 4 030Kč
od poslední schůzky bylo přijato:
návrat bezúročné půjčky na výplatu pro anglickou lektorku......................................... 20 000 Kč
Colognia Press a.s. – podpory asistentky handicapovaného studenta ........................... 30 000 Kč
sponzorský dar MUDr. Hejdukové ............................................................................... 18 000 Kč
Ke dni 12. 11. 2012 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 52 388 Kč
Pokladna ........................................................................................................... 16 440 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. A. Pešoutové

2) Úvodní dopis pro rodiče
Výbor odsouhlasil znění úvodního dopisu pro rodiče a přítomní členové obdrželi potvrzení
s razítkem sdružení o přijetí příspěvku do SRPKG (nepřítomní členové obdrží potvrzení cestou
třídních učitelů společně se seznamy žáků na začátku schůzky).
• částka příspěvku ve výši 300 – 500 Kč na studenta a školní rok
•

dopis dostanou rodiče několik dní před třídními schůzkami

• příspěvky budou vybírány zástupci SRPKG přímo na schůzce, výjimečně do konce listopadu
2012 třídními učiteli, rodiče obdrží potvrzení o převzetí příspěvku s razítkem SRPKG a
podpisem vybírajícího
Vybraný finanční obnos bude předán řediteli školy po ukončení schůzky a uložen v trezoru do
konce listopadu 2012, poté na účet SRPKG v KB.

3) Požadavky předmětových komisí
Výbor vyslechl požadavek školy na schválení investice SRPKG za novou televizi do učebny ve
výši do 9 000 Kč. Požadavek byl schválen.
Dále byla schválena úhrada startovného na matematickou soutěž ve výši 5 500 Kč, proplacení
radiomagnetofonu do tělocvičny a lektorky aerobiku v celkové výši 3 319 Kč (některé položky
budou zaplaceny až z nových příspěvků)

Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami –
na jaře 2013.

V Kolíně dne 18. 11. 2012

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

