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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 13. září 2012
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

9 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 sportovní soutěže celkem ............................................................................. 3 969 Kč
doprava na soustředění studentů - matematiků a fyziků .................................................... 506 Kč
knižní poukázky a dárkové poukázky pro studenty celkem ............................................ 3 600 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
úvodní kurzy - doprava - vlak, lodě, pojištění ................................................................. 3 517 Kč

Ke dni 13. 9. 2012 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 34 348 Kč
Pokladna ................................................................................................................ 470 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. A. Pešoutové
na účet přijde 20 000 Kč - navrácení překlenovací půjčky škole na výplatu americké lektorky viz zápis 4/2012

2) Investice za nový nábytek do školní knihovny, měřicí přístroj
Výbor vyslechl požadavek školy na schválení investice SRPKG za nový nábytek do školní
knihovny. Požadavek byl jednomyslně schválen. Jedná se o částku 22 042 Kč.
Dále byl projednán požadavek na nákup ampérmetru, který bude nejspíše uskutečněn po výběru
nových příspěvků. O požadavku se bude hlasovat na příští schůzce.

3) Soutěž tříd o nejlepší prospěch
Byl požádán pan ředitel školy PaedDr. Ivo Zachař, aby do konce měsíce září vyhlásil soutěž tříd o
nejlepší prospěch v 1. pololetí, jak bylo projednáno na schůzce výboru v 4/2012 (viz minulý zápis).

4) Úvodní dopis pro rodiče
Výbor projednal a upravil znění úvodního dopisu pro rodiče studentů prvních ročníků a určil
zástupce, kteří o třídních schůzkách v 11/2012 budou o práci sdružení v těchto třídách informovat.

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

V Kolíně dne 13. 9. 2012

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

