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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 8. dubna 2015
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

12 členů dle prezenční listiny, 4 členi řádně omluveni + host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1)

Přivítání členů sdružení, kontrola kontaktních údajů

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
Na příspěvcích do SRPKG bylo na podzim 2014 vybráno celkem ...................... 129 100 Kč
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
knihy do školní anglické knihovny ............................................................................... 12 134 Kč
soutěž Eurobranch .......................................................................................................... 2 539 Kč
příspěvek výtvarnému kroužku na nákup pomůcek ........................................................ 6 500 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám celkem .................................................................. 6 000 Kč
dárkové poukázky – knižní ................................................................................................ 405 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku za 1. pololetí.................................................. 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku za 1. pololetí ................................................. 4 250 Kč
odvedená daň z odměn.................................................................................................... 1 500 Kč
testy pro studenty Vektor 4 a Vektor 1 celkem ............................................................. 20 894 Kč
1 set běžek + boty ........................................................................................................... 3 398 Kč
cestovné – soutěže (sport a zeměpisné) celkem .............................................................. 7 423 Kč
Ke dni 8. 4. 2015 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB .................................................................................................... 98 946,65 Kč
Pokladna ........................................................................................................ 1 947,00 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. L. Krymlákové

3)

Nová kopírka a výběr peněz
Byl vyslechnut příspěvek ředitele školy o zakoupení nové sofistikovanější kopírky, na které lze kopie
pořídit mnohem levněji než dosud. Při kopírování textů nutných k výuce – především výuka jazyků –
tak úspora činí cca. 1 800 Kč/ rok na 1 studenta
(náklady na zakoupení učebnic cca 2 000Kč/rok na studenta vs. 200 Kč za pořízení kopií příslušných textů

z učebnic).
Chybí, ale peníze na kopírování (menší sponzoring, ukončení projektů z evropské unie, nedostatek peněz na
provoz od kraje).
Zástupci výboru SRPKG byli požádáni, aby na schůzce rodičů dne 14. 4. 2015 přednesli zdůvodnění
požadavku na výběr částky 200 Kč na studenta a školní rok (první výběr by byl uskutečněn v září 2015).

4)

Příspěvky rodičů
Velké poděkování všem rodičům za příspěvky do SRPKG

5)

Příští schůzky
17. 6. 2015 od 17.00 – v restauraci na plaveckém stadionu v Kolíně
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před podzimními třídními schůzkami

V Kolíně dne 9. 4. 2015

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

