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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 11. dubna 2012
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

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

Průběh jednání:
1)

Uvítání nových členů výboru – zástupců prvních ročníků

2)

Kontrola a úprava kontaktních údajů – správnost emailových adres a telefonních kontaktů.

3)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
Na příspěvcích do SRPKG bylo na podzim vybráno celkem 117 300 Kč.
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
překlenovací půjčka škole na překlenutí časového rozdílu mezi zahájením práce a výplatou americké
lektorky – vratná v červenci 2012
schváleno nadpoloviční většinou členů výboru SRPKG) ............................................. 20 000 Kč
příspěvek na maturitní plesy (4.A, 4.B, 4.C)................................................................... 6 000 Kč
nákup běžeckých lyží ...................................................................................................... 2 750 Kč
překlad dokumentů z angličtiny (dokumenty pro lektorku) ............................................... 900 Kč
pomůcky pro výtvarný kroužek ...................................................................................... 6 500 Kč
matematická soutěž Genius Logicus ............................................................................... 4 462 Kč
příspěvek pěveckému kroužku ........................................................................................ 4 000 Kč
knižní poukázky a dárkové poukázky pro studenty celkem ............................................ 7 290 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku ........................................................................ 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku ....................................................................... 4 250 Kč
odvedená daň z odměn za vedení kroužků ...................................................................... 1 500 Kč
Ke dni 11. 4. 2012 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 59 344 Kč
Pokladna ............................................................................................................. 2 579 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. A. Pešoutové

4) Výbor projednal návrh na soutěž tříd v prospěchu
Výbor projednal návrh paní Trutnovské (zástupce 2. A) na soutěž tříd v prospěchu a na odměny ze
SRPKG pro výherce. Soutěž bude vyhlášena na počátku nového školního roku, proběhne ve
3 kategoriích (třídy I. – IV., V. – VIII. a čtyřletá studia) a bude vyhodnocena po ukončení
1. pololetí. Třída s nejlepším prospěchem v každé kategorii dostane odměnu ve výši 2 000 Kč
(možno použít na hromadnou návštěvu kina, plaveckého stadionu, příspěvek na maturitní ples,
úprava třídy)

5) Stanovení termínu a místa příští schůzky: 13. 6. 2012 v 17 hod v restauraci U Palečka.

6) Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele
V diskusi zodpověděl pan ředitel PaeDr. I. Zachař dotazy, týkající se vyhlášení konkurzu na
obsazení místa ředitele Gymnázia Kolín, stejně jako na většinu příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je Středočeský kraj.
Výbor SRPKG vyslovil jednomyslnou podporu dosavadnímu řediteli školy a rozhodl se sepsat
v tomto smyslu petici, která bude zaslána všem členům výboru emailem nejpozději v pondělí
16. 4. 2012.
V den třídních schůzek – 17. 4. 2012 – s ní členové výboru seznámí rodiče a předloží jim
ji k podepsání. Podepsanou petici předáme třídním učitelům. Následně petice obdrží razítko
SRPKG a bude hromadně zaslána na vedení Středočeského kraje
Všem rodičům děkujeme za příspěvky do SRPKG a vyjádření podpory stávajícímu vedení
školy.

7) Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami –
na podzim 2012.

V Kolíně dne 13. 4. 2012

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

