ZÁPIS Z RADY
SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
středa 27. ledna 2021
Program:

1. Zaslání zprávy členům Rady spolku, opis zprávy
2. Výsledek
3. Zápis

Zasláno: všem členům Rady spolku dne 12. 1. 2021, třída 1 A. 4 zatím nemá zástupce z řad
rodičů
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila a popřála Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu v roce
2021. Snad bude tento rok pro nás rokem vlídnějším...
Dlouho jsem čekala s odesláním této zprávy s tím, že se situace zlepší a budeme moci plánovat. Zatím
to tak, bohužel, nevypadá. V úvodu bych v řadách Výboru SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA
přivítala paní Kateřinu Provazníkovou (za 1. A8) a paní Petru Matějíčkovou (za 1. B4).
Loňský rok byl specifický nejen v našich životech, ale i finančně. Z důvodu minimálního čerpání
finančních prostředků navrhuji, abychom pro letošní školní rok úplně zrušili příspěvky rodičů. V září
2020 byla proplacena strava na Adapťáčku pro 1. A8, doprava na Adaptační kurz pro 1. ročníky a
pojištění na exkurzi 4. ročníků do Mathausenu. SRPG poskytne příspěvek na ročenky, pozastaveno je z
důvodu distanční výuky vyplácení stipendií. Další příspěvky se budou řešit dle momentální situace.
Aktuální stav našeho účtu k dnešnímu dni 12. 1. 2021 je 306 778,56 Kč. Pokud by se situace zlepšila a
začalo se čerpat, stále je peněz dost.
Proto Vás prosím o hlasování ohledně navrhované úpravy rozpočtu:
SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM
se zrušením příspěvků do SRPG
Prosím o zpětnou vazbu na mou emailovou adresu a předem Vám děkuji za spolupráci.
Kamila Hájková, předsedkyně Rady SRPG

ad 1) Z důvodu koronavirové nákazy byly na podzim zrušeny rodičovské schůzky a zároveň i
schůzka Rady spolku. Protože se situace nelepší ani po v novém roce, byl podán návrh na
zrušení výběru členských příspěvků pro školní rok 2020/2021 – viz opis dopisu.
ad 2) Výsledek hlasování: 16 osob souhlasí, 2 nereagovali na zprávu, třída 1. A4 nemá
zástupce v Radě – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DO SRPG JSOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZRUŠENY!
ad 3) zápis provede předsedkyně Kamila Hájková

27. 1. 2021, Rychnov nad Kněžnou

Zapsala: Mgr. Kamila Hájková

