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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 2. listopadu 2011
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

10 členů dle prezenční listiny + host (PaedDr. Ivo Zachař – ředitel školy)

Průběh jednání:
1)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na zeměpisnou olympiádu ................................................................................. 1 700 Kč
papír ke kopírování pro potřeby školy ............................................................................ 4 950 Kč
divadelní představení studentů školy
pronájem sálu, zvuková aparatura, půjčovné kostýmů, kamery .................................... 14 300 Kč
odměna za vedení PC kroužku a ekologického kroužku
včetně daně z příjmu 2. pololetí .................................................................................... 10 000 Kč
nákup běžeckých lyží (po schválení členy výboru)......................................................... 9 989 Kč
knižní poukázky celkem.................................................................................................. 5 400 Kč
přeprava lodí, zavazadel, cestovné a na úvodní kurzy prvních ročníků a primy ............. 4 266 Kč
testování Vektor 1. ročník ............................................................................................. 11 200 Kč
testování Vektor 4. ročník ............................................................................................. 16 450 Kč
pronájem atletického stadionu......................................................................................... 2 000 Kč
Ke dni 2. 11. 2011 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ........................................................................................................... 6 950 Kč
Pokladna ............................................................................................................. 2 926 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. Pešoutové

2) Výbor projednal strategii náboru rodičů do SRPKG:
-

-

odsouhlasil úvodní dopis i částku příspěvku ve výši 300 – 500 Kč na studenta a školní rok.
K dopisu bude přidán odstavec pro souhlas s pořizováním fotografií a filmových záznamů studentů
na akcích školy a jejich případným zveřejněním.
dopis dostanou rodiče několik dní před třídními schůzkami
příspěvky budou vybírány zástupci SRPKG přímo na schůzce, výjimečně do konce listopadu 2011
třídními učiteli.
Vybraný finanční obnos bude předán řediteli školy a uložen v trezoru do konce listopadu 2011,
poté na účet SRPKG v KB.

3) Byli vybráni zástupci sdružení, kteří budou o práci SRPKG informovat na třídní
schůzce v prvních ročnících
(M. Zugarová – prima, J. Sehnalová – 1. A, J. Trutnovská - 1. B)
4) Výbor byl seznámen PaedDr. Ivo Zachařem se situací školy (současný stav mezi
majitelem budovy a zřizovatelem školy)
5) Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami –
na jaře 2012.

V Kolíně dne 2. 11. 2011

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

