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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 6. listopadu 2014
Schůzka:

od 16.10 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

11 členů dle prezenční listiny + host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1)

Přivítání členů sdružení, kontrola kontaktních údajů

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na Juniorský maraton v Praze ...................................................................................... 1 614 Kč
doprava na turnaj ve florbalu ...................................................................................................... 1 431 Kč
knižní poukázky a dárkové poukázky pro studenty celkem .................................................. 5 220 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku ................................................................................. 4 250 Kč
odměna za vedení eko logického kroužku ................................................................................. 4 250 Kč
odvedená daň z odměn za vedení kroužků ............................................................................... 1 500 Kč
pronájem atletického stadionu .................................................................................................... 1 500 Kč
úvodní kurzy - doprava - vlak, lodě, pojištění ......................................................................... 3 324 Kč
Ke dni 6. 11. 2014 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB .......................................................................................................................56 470 Kč
(36 000 Kč od sponzora na výplatu asistentky autisty)
Pokladna ........................................................................................................................... 4 429 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), Ing. I. Dvořáková (1. A) a J. Sehnalová (1. B).
Příspěvky se opět budou vybírat na třídních schůzkách dne 18. 11. 2014 případně 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 ). Během prvního týdne v prosinci
bude obnos vložen na účet SRPKG do KB.

4)

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

5)

Diskuze
V diskuzi byly projednány a schváleny
- požadavek Mgr. M. Seidlové a Mgr. M. Králové na finanční podporu ve výši 10 000 Kč na rozšíření
knihovny anglické literatury
- požadavek o proplacení testování Vektor1 a 4, jedná se o částku celkem 20 894 Kč
(obnosy budou poskytnuty na počátku 12/2014 po výběru nových příspěvků)
Byl opětovně projednán návrh pana Tvrzníka – otce 2 dětí na gymnáziu, a jak sám napsal, otce celkem
5 dětí a zastánce bezhotovostní platby nebo alespoň jednotného systémového přístupu
- výbor zůstává u zavedeného systému vybírání příspěvků, důvodem je vybrání vyššího celkového
peněžního obnosu přímou formou, všichni rodiče nemají internetové bankovnictví, bankovní poplatky,
není v našich silách při celkovém počtu 450 a více studentů zjistit, kdo příspěvky poslal. Stejné důvody
platí i pro příspěvky na kopírování.
Do konce roku 2016 bude nutné přeregistrovat S druženíRPKG na SpolekRPKG
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před jarními třídními schůzkami

V Kolíně dne 14. 11. 2014

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

