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

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 22. října 2015
Schůzka:

od 16.15 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

9 členů dle prezenční listiny, účetní, host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1)

Přivítání nových členů sdružení, kontrola kontaktních údajů

2)

Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
doprava na sportovní soutěž ............................................................................................ 3 252Kč
doprava na juniorský maraton – semifinále štafeta ......................................................... 1 478 Kč
doprava na celostátní kolo literární soutěže .................................................................... 1 130 Kč
doprava na basketbal....................................................................................................... 2 263 Kč
pronájem atletického stadionu ........................................................................................ 1 750 Kč
stan Coleman – vodácký kroužek ................................................................................... 6 190 Kč
kniha do knihovny – Etiopie – kolébka lidstva .................................................................. 876 Kč
dárkové a knižní poukazy studentům ............................................................................. 7 380 Kč
sportovní výbava pro florbal – hokejky, míč .................................................................. 6 378 Kč
podpora hudebního kroužku – CD ................................................................................ 10 000 Kč
ubytování učitelů holandských studentů (po předchozím schválení)............................ 11 880 Kč
odměna za vedení počítačového kroužku za 2. pololetí.................................................. 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku za 2. pololetí ................................................ 4 250 Kč
odvedená daň z odměn.................................................................................................... 1 500 Kč
odměna asistentce autisty (finanční prostředky věnoval sponzor) ..měsíčně 3 825 + daň 675 Kč
Ke dni 22. 10. 2015 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB ......................................................................................................... 54 536 Kč
(z toho 40 000 od sponzora na asistentku autisty na školní rok 2015/16)
Pokladna ............................................................................................................. 5 707 Kč
podrobnější údaje k nahlédnutí u účetní SRPKG pí. L. Krymlákové

3)

Strategie náboru rodičů do SRPKG, členské příspěvky
Bylo schváleno znění úvodního dopisu s malými úpravami, ponechána částka příspěvku 300 – 500 Kč na
studenta. Do dopisu přidán dodatek o povinném uhrazení 200 Kč na studenta a školní rok za kopírování.
Příspěvky do SRPKG + obnos za kopírování bude vybírat zástupce SRPKG na třídní schůzce, vybraný obnos
po schůzce odnese do ředitelny do trezoru. Zbytek příspěvků a peněz za kopírování vyberou nejpozději do
konce listopadu třídní učitelé.
Primu, 1. A a 1. B. navštíví za sdružení MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, MUDr. Věra Beranová a Dagmar
Svobodová, které informují o činnosti sdružení a vyberou zástupce prvních ročníků.

4)

Volba předsedy a místopředsedy SRPKG
Do funkce předsedkyně byla jednomyslně schválena MUDr. Michaela Zugarová,
do funkce místopředsedkyně MUDr. Věra Beranová

5)

Převod sdružení na spolek
V diskusi byla pověřena MUDr. Mgr. Dita Mlynářová zajištěním právního převodu Sdružení na Spolek, jež by
se mělo uskutečnit během letošního školního roku.

6)

Příští schůzky
Termín příští schůzky by se měl uskutečnit během dubna 2016 před řádnými třídními schůzkami, termín bude
upřesněn.

V Kolíně dne 2. 11. 2015

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

