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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 10. dubna 2013
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

15 členů dle prezenční listiny + host (PaedDr. Ivo Zachař – ředitel školy),
1 člen se omluvil

Průběh jednání:
1)

Uvítání nových členů výboru – zástupců prvních ročníků

2)

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

3)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
soutěž Eurobranch ........................................................................................................... 5 510 Kč
testování SCIO .............................................................................................................. 12 365 Kč
testování SCIO .............................................................................................................. 11 135 Kč
příspěvek výtvarnému kroužku ....................................................................................... 6 500 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám 4. A a oktáva ......................................................... 4 000 Kč
knižní poukázky .............................................................................................................. 1 440 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku ........................................................................ 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku ....................................................................... 4 250 Kč
odměna za doučování matematiky .................................................................................. 4 250 Kč
odměna asistentce autisty (finanční prostředky věnoval sponzor) .................................. 7 650 Kč
odvedená daň z odměn .................................................................................................... 3 600 Kč
odměny třídám za soutěž v prospěchu ............................................................................ 6 000 Kč
cestovné na okresní kolo olympiády v zeměpise ............................................................... 361 Kč
Ke dni 10. 4. 2013 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 84 723 Kč
Pokladna ............................................................................................................. 6 389 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. A. Pešoutové

4)

Výbor byl seznámen s výsledky soutěže tříd o nejlepší prospěch za první pololetí:
prima

1,349

oktáva

1,500

3. B

1,931

tercie

1,581

septima

1,789

1. B

1,997

sekunda

1,671

sexta

1,806

1. A

2,003

kvarta

1,698

kvinta

2,015

2. A

2,007

4. A

2,008

3. A

2,043

4. B

2,102

2. B

2,418

5)

Diskuze

V diskusi výbor vyslechl písemné návrhy pana Tvrzníka
a) Jeho rodina nechce být členy sdružení, ale rádi by dali sponzorský dar, proti čemuž nemá
sdružení výhrady. Je samozřejmé, že SRKG vystaví potvrzení.
b) Možnost bezhotovostní platby na účet SRPKG – po projednání všech pro a proti zůstane výbor
u zavedeného systému vybírání příspěvků (důvodem je především nedůvěra ve vybrání
dostatečného obnosu bezhotovostní formou a poplatky za vklad)
c) poplatky za kopírování - návrhem bylo, aby se o tuto sumu zvedly příspěvky a úhrada za
kopírování byla placena cestou SRPKG. Všechny třídy ale příspěvky nevybírají, jelikož mají
možnost získat kopie prostřednictvím některých rodičů.
V diskusi jsme projednali stížnosti mnoha rodičů na stravování ve škole.
Škola dováží obědy z 1. ZŠ Kolín. Pan ředitel PaedDr. I. Zachař zodpověděl na dotazy a
nastínil možnosti řešení. Na třídních schůzkách bude mít člen sdružení za úkol ve třídě zjistit
počet rodičů, kteří by chtěli, aby se obědy ve škole začaly řešit (jednání s 1. ZŠ nebo smlouva
s jiným dodavatelem).
V diskusi jsme dále vyslechli možnost zavedení klasifikace na internetu
Škola získala software, který splňuje požadavky na její spuštění. Úkolem zástupců tříd je zjistit
postoj rodičů. (Pokud by byla zavedena internetová klasifikace, pak by se zrušily studijní
průkazy).
6)

Schválení investic
Bylo schváleno proplacení součástek ve výši 2 781 Kč na zesilovač sestavený studentem školy
– Matějem Mňoučkem. Zesilovač bude sloužit při výuce fyziky.
Dále byla schválena investice k nákupu florbalových hokejek ve výši 5 000 Kč.

7)

Výsledky maturitních zkoušek
V loňském roce studenti, učitelé i SRPKG sepsali petici na podporu stávajícího ředitele školy,
na jehož místo byl Středočeským krajem vypsán konkurz. Jedním z bodů petice byly i výborné
výsledky maturitních zkoušek studentů a jejich vysoká úspěšnost při přijímacích řízeních na
vysoké školy.
Letos bylo zveřejněno celorepublikové srovnání umístění středních škol dle výsledků maturit
2012. Gymnázium Kolín je třetí ve Středočeském kraji a na 19. místě v ČR!
Gratulujeme a děkujeme celému učitelskému sboru v čele s ředitelem PaedDr. I. Zachařem a
všem studentům.

8)

Termín dalšího jednání
Výbor projednal termín červnové schůzky sdružení a ustanovil datum 24. 6. 2011 v 17.00 hod
v restauraci Eden
Za celé SRPKG děkuji všem rodičům za příspěvky
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami –
na podzim 2013

V Kolíně dne 13. 4. 2013

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

