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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 9. dubna 2018
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

9 členů dle prezenční listiny, 4 omluveni, 2 hosté (PaedDr. Ivo Zachař, Ing. Pavel Juřík)

Průběh jednání:
1) Přivítání nových členů sdružení, kontrola kontaktních údajů
2) Vyhodnocení činnosti a finanční situace spolku
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
příspěvek výtvarnému kroužku ....................................................................................... 6 500 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám celkem .................................................................. 6 000 Kč
dárkové poukázky – knižní 5 220 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
cestovné a startovné – sportovní + vědomostní soutěže celkem ................................... 32 641 Kč
členský příspěvek Asociace sport. školních klubů............................................................. 500 Kč
anglické divadelní představení – pronájem, ozvučení .................................................... 6 300 Kč
EYCA karty pro nové studenty ..................................................................................... 10 638 Kč
Ke dni 9. 4. 2018 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB .................................................................................................. 149 705,22 Kč
Z toho je 40 000Kč zůstatek příspěvků na kopírování

Pokladna ........................................................................................................... 14 654 Kč
Disponibilní zůstatek .................................................................... 109 705,22 Kč
Ke dni 31.12.2017 proběhla kontrola účetnictví, inventarizační zápis stejně jako
podrobnější údaje jsou nahlédnutí u účetní SRPKG Ing. Lucie Krymlákové

3)

Informace o změně vedení účtu u KB
Byl podepsán dodatek ke smlouvě, ve které banka poskytuje od 12.3.18 do 28.2.2021 slevu ve výši 100 %
z ceny balíčku Profi účet dle Sazebníku

4)

V diskuzi jsme vyslechli příspěvek hosta, pana Ing, Pavla Juříka, který představil Kolínskou
chytrou klíčenku.
Jediná karta v podobě Chytré klíčenky může nahradit řadu různých průkazek i čipů.
Může fungovat jako klíč, jako čip do jídelny, časová jízdenka MHD, průkazka do knihovny nebo předplacená
karta, kterou je možno platit ve všech obchodech akceptujících platební kartu Mastercard. Na kartu se váží
různé slevy.
Projekt podporuje město Kolín. Pro žáky ZŠ, jejichž je město zřizovatelem, bude zcela bezplatný. Jen v případě
jejího využití jako předplacené karty stojí karta 9 Kč / měsíc. Rodič je o pohybu na účtu informován
prostřednictvím SMS. Chytré klíčenky již fungují na 6. ZŠ v Kolíně. Podrobné informace na
www.chytraklicenka.cz.
K zavedení na naší škole by byl nutný souhlas všech rodičů nezletilých studentů a všech studentů zletilých.
Bylo by nutné změnit dosud používané IT technologie (v současné době používané čtečky čipů – vchod. dveře
a jídelna) Karta by studenta stála 121 Kč
K uplatnění různých slev mají naši studenti možnost využívat EYCA karty.

5)

Příští neformální schůzka výboru spolku se uskuteční 14. 6. 2018 od 17 h.
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami na podzim 2018.
Velké poděkování všem rodičům za příspěvky do SRPKG

V Kolíně dne 10. 4. 2018

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

