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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 3. října 2007
Schůzka:

od 17.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

12 členů dle prezenční listiny a host – ředitel školy dr. Zachař

Průběh jednání:
1)

Přivítání zúčastněných členů výboru a hosta

2)

Vyhodnocení činnosti a finanční situace SRPKG
z větších položek bylo proplaceno:
náklady na divadelní představení Pygmalion ............................................................. 8 404,50 Kč
knižní poukázky – jako odměna pro studenty ............................................................ 5 200,00 Kč
faktura za dokončení instalace basketbalových košů ............................................... 33 060,00 Kč
(schváleno většinou zástupců SRPKG v 6/07)

doprava na kurz pro 1. ročníky .................................................................................. 3 251,50 Kč
příspěvek na pomůcky výtvarnému kroužku ............................................................. 5 000,00 Kč
Ke dni 3. 10. 20007 jsou disponibilní zdroje celkem ................................................ 32 210 Kč
(přiložená tabulka)

Podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG Ing. I. Novákové

3)

Projednání žádosti sekce tělesné výchovy
Za kabinet TV přišel na schůzi výboru SRPKG Mgr. Martin Chobot se žádostí o zakoupení 10 párů
snowbladových lyží s univerzálním vázáním za výhodnou cenu celkem 18 000 Kč. Členům výboru
byly lyže předvedeny a písemně i ústně zdůvodněna žádost nákupu. Po zakoupení by byly ve vlastnictví
kabinetu TV spolu se SRPKG a byly by půjčovány studentům na lyžařských kurzech za 200 Kč / týden.
Žádost byla schválena

4)

Diskuse o výši členských příspěvků na rok 2008
Výše příspěvků zůstává po diskusi ve výši 250 Kč. Pokud se rodiče sami rozhodnou přispět vyšší
částkou, není stanovena horní hranice příspěvku.
Ředitel školy byl požádán o analýzu vybraných příspěvků na třídu za letošní rok, kterou přikládám
v příloze.

5)

Strategie náboru rodičů do SRPKG
Členové výboru byli požádáni o zvolení 3 zástupců, kteří navštíví první ročníky v den třídních schůzek
a seznámí rodiče s činností SRPKG.

Příští schůzka výboru SRPKG bude 20. 11. 07 před třídními schůzkami – hodinu upřesníme v pozvánce. Všichni
členové obdrží pozvánku včas prostřednictvím emailu a svých dětí
V Kolíně dne 4. 10. 2007
Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

