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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 6. listopadu 2013
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

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

Průběh jednání:
1)

Změna účetní SRPKG
Na vlastní žádost odchází z funkce paní Alena Pešoutová od 1. 9. 2013 je novou účetní paní
Lucie Krymláková (dcery má v sekundě a kvintě).

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
florbalový školní set ........................................................................................................ 5 006 Kč
oprava nafukovacích lodí ................................................................................................ 2 100 Kč
doprava na zeměpisnou olympiádu ................................................................................. 2 933 Kč
doprava na sportovní soutěže celkem ............................................................................. 4 788 Kč
knižní poukázky a dárkové poukázky pro studenty celkem ............................................ 5 760 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
realizace divadelního představení celkem ....................................................................... 4 619 Kč
úvodní kurzy - doprava - vlak, lodě, pojištění ................................................................. 3 653 Kč
obnova datových rozvodů v učebnách VT (po schválení členy SRPKG) ..................... 20 422 Kč
příspěvek na maturitní ples 4. B ...................................................................................... 2 000 Kč
od poslední schůzky bylo přijato:
sponzorský dar od Tvrzníkových .................................................................................... 6 400 Kč
Ke dni 31. 11. 2013 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 62 954 Kč
(45 000 Kč od sponzora na výplatu asistentky autisty)
Pokladna ................................................................................................................ 470 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. L. Krymlákové

3)

Strategie náboru rodičů do SRPKG
Bylo schváleno znění úvodního dopisu i ponechána částka příspěvku 300 – 500 Kč první ročníky
navštíví: MUDr. V. Beranová – prima, Jitka Trutnovká 1. B a Mgr. Renata Němečková 1. A.
Příspěvky se opět budou vybírat na třídních schůzkách dne 19. 11. 2013 eventuálně do konce
listopadu. (Po třídních schůzkách vybraný obnos odnese zástupce třídy do ředitelny do trezoru,
zbytek příspěvků do konce listopadu vyberou třídní učitelé, kteří předají příspěvky také do
ředitelny. První týden v prosinci bude obnos vložen na účet SRPKG do KB.)

4)

Soutěž tříd v prospěchu
Letos bude obnovena soutěž tříd v prospěchu za 1. pololetí soutěž proběhne ve 3 kategoriích
I – IV, V – VIII, čtyřletá studia.
Soutěž vyhlásí pan ředitel PaedDr. I. Zachař a bude vyhodnocena po ukončení 1. pololetí.
Třída s nejlepším prospěchem v každé kategorii dostane odměnu ve výši 2 000 Kč (možno použít
na hromadnou návštěvu kina, plaveckého stadionu, příspěvek na maturitní ples, úprava třídy)

5)

Volba předsedy SRPKG
Na další školní rok byla schválena do funkce předsedkyně MUDr. M: Zugarová a
místopředsedkyně MUDr. Věra Beranová

6)

Diskuze
V diskuzi pan ředitel PaedDr. I. Zachař odůvodnil nutnost obnovy datových rozvodů v učebnách
VT, která byla sponzorována z účtu SRPKG. Dále pak informoval o zlepšení přístupu personálu
jídelny, odůvodnil čekání na obědy (zvýšení počtu strávníků na 1. ZŠ i na gymnáziu),
informoval o spuštění elektronické klasifikace po třídních schůzkách

7)

Schválení investic
Výbor vyslechl požadavek školy na schválení investice SRPKG za nový nábytek do školní
knihovny. Požadavek byl jednomyslně schválen. Jedná se o částku 22 042 Kč.
Dále byl projednán požadavek na nákup ampérmetru, který bude nejspíše uskutečněn po výběru
nových příspěvků. O požadavku se bude hlasovat na příští schůzce.

Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před jarními třídními schůzkami

V Kolíně dne 10. 11. 2013

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

