ZÁPIS
z jednání hlavního výboru SPG, které se konalo dne 5.listopadu 2013 v
budově školy
Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

paní Iveta Stehnová, paní Lenka Koulová, Mgr. Eva Hegyiová, Ing. Eva Stejskalová,
Ing. Radoslava Kohoutová, paní Michaela Vintrychová, Bc. Kateřina Poupová, paní
Petra Straková
Ing. Dana Bajerová, Ing. Vladimír Zdražil, paní Irena Duchanová, pan Roman Hořínek,
Mgr. Ivo Kocum, Mgr. Jaroslava Benešová

Program:
1. Schválení výroční zprávy 2012-2013

schváleno 8,0,0

.

2. Schválení čerpání rozpočtu 2012-2013 a návrhu rozpočtu na rok 2013-2014.
schváleno 8,0,0
3. Pan ředitel požádal o uvolnění částky 10.000 Kč na přípravu Setkání absolventů k 95. výročí
založení školy, které se uskuteční na podzim 2014.
schváleno 8,0,0
4. Mediální kroužek žádá o financování opravy počítače určeného pro jejich kroužek, který je
majetkem SPG. SPG rozhodlo, že zafinancuje opravu počítače do výše 5.000 Kč.
schváleno 8,0,0
5. Potřeba vybavit opravenou učebnu č.24. Studenti uspořádali sběr papíru. Výtěžek z tohoto sběru
bude použit na nákup stolů a žídlí do této učebny. SPG navrhuje doplatit zbylou část
z finančních darů rodičů. Do učebny budou zakoupeny stoly, židle a katedra v celkové výši cca
50.000 Kč.
schváleno 8,0,0
6. 9.11.2013 proběhne v Solokovně v Českém Brodě akce Beánie Sekunda, SPG opět jako
spolupořadatel zajistí přípravu sálu, chod šatny, zajistí prodej občerstvení a tisk a prodej
fotografií.
7. SPG podala žádost o minigrant u firmy Baxter Bohumil ve výši 15.000 Kč.
8. Mgr. Kocum – seznámení HV SPG s další organizací školního roku:
 14.11.2013 Den otevřených dveří,
 23.11.2013 Andělské zvonění v prostorách školy,
 evoluční testování v třídách nižšího gymnázia, Pretest z MAT pro maturanty,
 špatná finanční situace školy – v rozpočtu školy nejsou prostředky prakticky
na nic!!! Těžko bude škola hradit náklady na spotřebované energie.
9. Členové HV SPG by měli ve třídách oslovit rodiče s prosbou o finanční dary nebo jakoukoli jinou
pomoc škole.
10. Příští jednání HV SPG se uskuteční 7. ledna 2014 od 16.00 hodin v budově školy.

Zapsala:

Petra Straková
předsedkyně HV SPG

