ZÁPIS
z jednání hlavního výboru SPG ze dne 15. června 2022, Gymnázium uč. č.1

Přítomni:

Simona Šelířová, Gabriela Záhrobská, MUDr. Magdalena Blažková, Jitka
Crosnier Leconte, Martin Vlasák, Jaromíra Borecká, Tomáš Hrbek, Markéta
Píchová

Nepřítomni: Jana Nerudová, Lucie Kočí, Pavel Semrád, Bohumil Kratochvíl
Hosté:

Mgr. Jiří Krčmář

Program:
1. Seznámení se stavem financí
Aktuální stav finančních prostředků na účtu SPG vedeném u České spořitelny ke dni
15.6.2022 je 416 626,-Kč. Tato částka obsahuje 48 500,-Kč na zřízení kuchyňky pro studenty
– dary od rodičů. Z této částky bude do 1.9. uhrazen internet za měsíce červen, červenec a
srpen 2022 a pokud půjde vše dle plánu i zřízení kuchyňky.
V letošním školním roce byly vyčerpány všechny položky pravidelného rozpočtu kromě
příspěvků na individuální výměnu studentů. O příspěvek na online kurzy pro nadané
studenty od CTM zažádala pouze jedna studentka.
2. Kuchyňka - počítače
Rodiče studentů přispěli na zřízení kuchyňky dary ve výši 48 500,- Kč. Navíc bylo přislíbeno
bezplatné vybavení kuchyňky repasovaným nábytkem a spotřebiči včetně montáže dalším
sponzorem. Vzhledem k této situaci nebude na tuto akci zapotřebí příspěvku od SPG.
Ředitelství školy žádá o přesunutí schválené částky 150 000,- Kč na zakoupení nových
počítačů do počítačové učebny.
Hlasování o změně účelu schválené částky 150 000,- Kč na pořízení počítačů:
Schváleno jednohlasně
Cenová nabídka na počítače – 10ks stanic (bez monitorů) vychází na cca 180 000,- Kč
Hlasování o zakoupení 10 ks počítačů v hodnotě 180 000,-Kč:
Schváleno jednohlasně
3. Hlasování o návrhu předběžného rozpočtu SPG na školní rok 2021/22 po projednání
změn.
PRO – 8
PROTI – 0
Zdržel se – 0
4. Termín Beánie 2022
Termín Beánie 2022 byl stanoven na 22.10.2022 Byl rezervován sál v sokolovně v ČB.

5. Hlasování per rollam: (ukončení hlasování 19.6.)
Žádost o jednorázový příspěvek 1 000,- Kč na občerstvení během vernisáže děl studentky
v budově školy (prof. Ježková)
PRO – 10
PROTI – 0
NEVYJÁDŘIL SE – 2
6. Hlasování per rollam: (ukončení hlasování 20.6.)
Žádost o navýšení příspěvku na nákup počítačů – 9 kompletních stanic s monitory za
celkovou částku 202 500,-Kč
PRO – 11
PROTI – 0
NEVYJÁDŘIL SE – 1
7. Informace ředitele školy
• Nové lavičky na zahradu schválené SPG budou poptány u jiného dodavatele z důvodu
ukončení výroby původního dodavatele. Pravděpodobně dojde ke změně ceny.
• Škola pořídí notebooky pro jednu třídu, vždy do dvojice.

Příští jednání HV SPG se uskuteční začátkem října 2022 v budově školy. Termín bude všem
členům HV SPG oznámen v předstihu.

V Českém Brodě dne 20.6.2021
Jitka Crosnier Leconte
předsedkyně SPG

Přílohy:
Předběžný rozpočet upravený v souladu s projednanými a odsouhlasenými návrhy

