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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 13. května 2014
Schůzka:

od 16.10 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

9 členů dle prezenční listiny, 2 členi omluveni + host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1)

Přivítání nových členů sdružení, kontrola kontaktních údajů

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
na příspěvcích do SRPKG bylo na podzim 2013 vybráno celkem ............................. 109 650 Kč
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
digitální foto na průkazky pro studenty .......................................................................... 5 000 Kč
knihy do školní anglické knihovny ............................................................................... 12 300 Kč
tretry na atletiku .............................................................................................................. 7 205 Kč
ozvučení divadelního představení studentů celkem ...................................................... 20 000 Kč
soutěž Eurobranch ........................................................................................................... 3 043 Kč
příspěvek výtvarnému kroužku na nákup pomůcek ........................................................ 6 500 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám .............................................................................. 2 000 Kč
dárkové poukázky .............................................................................................................. 540 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku........................................................................ 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku ....................................................................... 4 250 Kč
odvedená daň z odměn .................................................................................................... 1 500 Kč
cestovné – soutěže (sport a zeměpisné) ............................................................................. 539 Kč
měsíční odměny asistentce autisty (finanční prostředky věnoval sponzor) .......... 3 825 + 675 Kč
odměny třídám za soutěž v prospěchu za 1. pololetí ....................................................... 6 000 Kč
Ke dni 13. 5. 2014 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 62 003 Kč
(45 000 Kč od sponzora na výplatu asistentky autisty)
Pokladna ............................................................................................................. 4 976 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. L. Krymlákové

3)

Bydlení pro americkou lektorku
Byl vyslechnut požadavek ředitele školy na schválení měsíčního příspěvku 4 000 Kč na bydlení
pro americkou lektorku od září 2014 na 10 měsíců. Schválení odložíme na schůzku v červnu
2014. Zatím se hledají i jiné alternativy bydlení

4)

Termíny příštích schůzek
Mimořádná schůzka - 18. června 2014 od 17 h – Restaurace na plaveckém stadionu v Kolíně
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před podzimními třídními
schůzkami.

5)

Velké poděkování všem rodičům za příspěvky do SRPKG

V Kolíně dne 14. 5. 2014

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

