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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 11. dubna 2016
Schůzka:

od 16.15 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

13 členů dle prezenční listiny, 2 omluveni, účetní omluvena, host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1)

Přivítání nových členů sdružení, kontrola kontaktních údajů

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na sportovní soutěž ............................................................................................ 3 252Kč
knihy do školní anglické knihovny ............................................................................... 12 911 Kč
příspěvek výtvarnému kroužku + pomůcky na výtvarnou výchovu ............................. 11 642 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám celkem ................................................................. 4 000 Kč
dárkové poukázky – knižní ............................................................................................. 1 260 Kč
odměna pomocnému vyučujícímu IT 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 ........................................................................ 20 300 Kč
cestovné – sportovní a zeměpisné soutěže .................................................................... 10 919 Kč
odměna asistentce autisty (finanční prostředky věnoval sponzor) ..měsíčně 3 825 + daň 675 Kč
Ke dni 11. 4. 2016 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB .................................................................................................. 102 199,72 Kč
Pokladna ............................................................................................................. 3 194 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. L. Krymlákové

3)

Nové stanovy
Proběhla diskuze nad jednotlivými body chystaných nových stanov z důvodu nutné změny právnické osoby
ze Sdružení na Spolek. Definitivní znění stanov bude schváleno až po zapracování připomínek na červnové
schůzce.

4)

Bezhotovostní platby ve sdružení i škole
Byly projednány připomínky pana Tvrzníka – otce studentek školy - ohledně možnosti bezhotovostních plateb
jak ve sdružení, tak i ve škole. Transparentní účet školy a účet SRPKG jsou dva rozdílné účty.
První spravuje škola, využívá se při placení velkých částek – školy v přírodě, lyžařské kurzy. Menší částky kino, divadlo, exkurze, jsou vybírány hotově, jelikož se tyto akce většinou i hotově platí.
Druhý účet spravuje předseda sdružení a účetní sdružení, obě z vlastního volna bez nároku na odměnu. Po
opětovném projednání všech pro a proti zůstane výbor u zavedeného systému vybírání příspěvků na
listopadových schůzkách. V případě zájmu o zaslání příspěvku bezhotovostní platbou bude dotyčnému
sděleno číslo účtu stejně, jako tomu bylo doposud.

5)

Příští schůzky
Termín příští schůzky byl stanoven na14. 6. 2016 od 17,00 s místem setkání v restauraci Vespa.
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami na podzim 2016.
Velké poděkování všem rodičům za příspěvky do SRPKG

V Kolíně dne 11. 4. 2016

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

