
Zápis ze Shromáždení delegátu Klubu rodicu a príznivcu KG

se sídlem v Kozinove 1000, Praha 10

konaného dne 20.2.2012 od 17 hodin ve sborovne gymnázia

prítomno: 20 delegátu, 2 hosté

1. Delegáty uvítal p. Václav Papoušek.

2. Druhé zahájení shromáždení po 15 minutách (dle jednacího rádu) pro nedostatecný

pocet delegátu pro konání shromáždení KRPKG.Program shromáždení prednesl p.
Václav Papoušek.

3. Delegáti zvolili dva cleny mandátové komise, p. Arnošta Kobylku a p. Michala

Jungmana, kterí byli povereni scítáním delegátu a scítáním hlasu pri volbách.

Mandátová komise konstatovala, že shromáždení je schopné se usnášet.

4. Shromáždení zvolilo predsedou shromáždení p. Václava Papouška a zapisovatelkou
pí. Michaelu Tuckovou.

5. Vystoupení hosta p. reditelky KGBoženy Bohmové - informace o škole, výmena

oken, problémy s topením, skvelé fungování školního klubu a strediska volného casu

(príští šk. rok budou zpoplatneny), noví uchazeci bez prijímacích zkoušek do

prumetu 1,2. Pro školní rok 2012/2013 dále bude opet otevreno osmi i ctyrleté
studium.

6. Zprávu o cinnosti a hospodarení KRPKGza období od 22. 2. 2011 do 20. 2. 2012

prednesl p. Václav Papoušek.

V uplynulém roce se Klub rodicu podílel na financování aktivit, které nebylo možno

financovat ani z rozpoctu školy ani z daru škole, v celkové cástce 104 922 Kc:

- výmenný pobyt se Švýcarskem 20 000 Kc

- lyžarské kurzy 17 000 Kc

- sportovní pomucky 6 500 Kc

- cena do floorbalového turnaje 929 Kc

- výmenný pobyt ve Francii 4 383 Kc

- Nemecko, stravné Xenos 1 544 Kc

- poplatky a poštovné 2 284 Kc

- kopírka barevná 12 358 Kc

()



- tonery

- kopírka cernobílá a laminovacka

- príspevek na dopravu studenta

- predplatné, knihy

- príspevek na ples (nad studenty vybrané vstupné) KG

- doprava školního divadla na soutež do Oder

- stužky na maturitní ples

- exkurze Saské Švýcarsko

- odmeny sportovní souteže
- exkurze Dlouhé Stráne

1 812 Kc

7 979 Kc

950 Kc

9 335 Kc

2 031 Kc

7 480 Kc

2 337 Kc

3 000 Kc

3 000 Kc

2 000 Kc

Pod záštitou Klubu probehl školní maturitní ples. Již nyní je rezervován termín na

další rok (18.1.2013) v Národním dome na Vinohradech.

Zástupci rodicu se pravidelne úcastnili setkání s vedením KG.

Petice za výmenu oken mela kladný výsledek, byla vymenena okna ve dvou trídách a

dvou kabinetech. Výmena by mela pokracovat i v dalších letech.

7. Zprávu revizní komise, která se sešla ke kontrole hospodarení KRPKGdne

20.2.2012, prednesl p. Arnošt Kobylka. (viz Príloha 1.)

Kontrolovány byly výpisy z bežného úctu a výpisy ze sporícího úctu, príjmové a

výdajové pokladní doklady.

Komise zkontrolovala oprávnenost všech uskutecnených výdaju a overila celkovou

výši výdaju 547 894,00 Kc, ve strukture danové výdaje 336 603,00 Kc, nedanové

výdaje 211 291,00 Kc a vyrovnané prubežné položky 108 400,00 Kc.

Dále komise zkontrolovala všechny príjmy a zjistila celkovou výši príjmu 541 914,60

Kc ve strukture danové príjmy 332 280,00 Kc, nedanové príjmy 209 634,60 Kc a

prubežné položky 108 400,00 Kc.

Na príspevcích a darech bylo vybráno za rok 2011: 101100 Kc

Behem kontroly se opravily drobné nedostatky v úcetních dokladech.

Stavy úctu a pokladny:

Zustatky v Kc Bežný úcetSporicí úcetPokladnaCelkem Kc

Pocátecní zustatek k
135 165,9415 546,1810957,00161 669,12

31. 12. 2010 Konecnýzustatek k
66 407,3015 671,0073 611,00155 689,30

31. 12. 2011
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10000 Kc

P. Arnošt Kobylka konstatoval, že podle predložených dokladu na základe provedené

kontroly revizní komisí je hospodarení Klubu za výše uvedené období v porádku.

Formuláre pro výber príspevku pro KRPKGk dispozici u trídních ucitelu.

Z ušetrených penez 15000 Kc na pobyt francouzských studentu v Praze v roce 2010

bylo v roce 2011 použito 4 383 Kc. Zbylá cástka bude použita na výmeny studentu z

Francie a také výjezdu našich studentu do Francie v príštích letech. V roce 2012 je

zustatek (pod carou) pro tyto potreby pro rok 2012 v cástce 10617 Kc 

jednohlasne schváleno shromáždením.

8. Zpráva o cinnosti, Zpráva o hospodarení a Zpráva revizní komise byly jednohlasne

schváleny.

9. Návrh Plánu cinnosti na rok 2012 a Návrh rozpoctu na rok 2012 prednesl p. Václav

Papoušek.

Klub rodicu a príznivcu KGse i nadále bude zamerovat na všestranný rozvoj podpory

aktivit školy a studentu.

Nemci v Praze (brezen 2012), pí Prádná

Lyžarský kurz, p. polgár
Sada dresu

Príspevky na konání vedomostních a sportovních souteží

Kurz prežití pí Hájková, septima, tretí rocník (cerven 2012)

Doprava školního divadla na soutež do Oder

Majáles

Stužky pro primu a první rocník

Odmeny studentum za vedomostní a sportovní souteže

CELKEM 71 000 Kc

10. Diskuze:

- dne 19. 4. 2012 probehnou volby do Školské rady, prihlásili se dva kandidáti: p.

Valenta, p. Nováková,

- odmeny pro víteze souteží, olympiád zvýšeny,

- pripomínat trídní schuzky mailem, v dopise informace o konání Shromáždení KRPKGa

Zápisu, který bude vyvešen na internetových stránkách školy,

- o sociální príspevek z prostredku KRPKGnebylo v lonském roce zažádáno.

- jak i nadále apelovat na rodice pri získávání príspevku KRPKG- oslovování mailem,



doplnení adres rodicu ev databázi zadáno 300 adres)

- rekapitulace prubehu výberu príspevku behem minulého roku

- výše príspevku nezmenena - minimálne 500 Kc na rodinu

- financní rezerva z minulých let pro francouzštináre

11. Plán cinnosti a Rozpocet na rok 2012 byly jednomyslne schváleny.

12. Zápis z prubehu shromáždení, který vypracovala a precetla p. M. Tucková, by]

odsouhlasen všemi delegáty.

13. P. Václav Papoušek podekoval všem prítomnÝm za spolupráci a ukoncil
shromáždenÍ.

V Praze dne 20. 2. 2012

Y G' AúJ ~lJYL.......';, ~l .

Václav Papoušek

predseda KRPKG

Michaela Tucková

zaDisovatelka



Zápis

z provedené kontroly hospodarení Klubu rodicu a príznivcu Krestanského gymnázia (dále jen Klub),
která se konala 20. 2. 2012.

Prítomni: za výbor Klubu

úcetní Klubu

za revizní komisi Klubu

Václav Papoušek (predseda),

Silvia Procházková (hospodárka)
Barbora Kroutilová

Arnošt Kobylka, Irena Cešpírová,

Daniela Spilková

Program: kontrola hospodarení Klubu za období 1. 1. 2011- 31. 12.2011

• Kontrola bežného úctu

• Kontrola sporicího úctu

• Kontrola pokladny

• Kontrola dokladu (príjmových a výdajových pokladních dokladu, výpisu z bežného úctu, výpisu ze
sporicího úctu a faktur)

• Kontrola danových a nedanových výdaju

• Kontrola zdanovaných a nezdanovaných príjmu

• Kontrola oprávnenosti výdaju

Kontrolovány byly výpisy z bežného úctu a výpisy ze sporicího úctu, príjmové a výdajové pokladní
doklady.

Komise zkontrolovala oprávnenost všech uskutecnených výdaju a overila celkovou výši výdaju

547894,00 Kc, ve strukture danové výdaje 336 603,00 Kc, nedanové výdaje 211 291,00 Kc a z toho
vyrovnané prubežné položky 108 400,00 Kc.

Dále komise zkontrolovala všechny príjmy a zjistila celkovou výši príjmu 541 914,60 Kc ve strukture

danové príjmy 332280,00 Kc, nedanové príjmy 209634,60 Kc a z toho vyrovnané prubežné položky
108 400,00 Kc.

Záver: Podle predložených dokladu je hospodarení Klubu za výše uvedené období v porádku.

Stavy úctu a pokladny:

Zustatky v Kc Bežný úcetSporicí úcetPokladnaCelkem

Pocátecní zustatek k 31. 12. 2010
135165,94 Kc15546,18 Kc10957,00 Kc161669,12 Kc

Konecný zustatek k 31. 12. 2011

66407,30 Kc15671,00 Kc73611,00 Kc155689,30 Kc

V Praze dne 20. 2. 2012

Zapsal: Arnošt Kobylka

Za revizní komisi: Arnošt Kobylka
Irena Cešpírová
Daniela Spilková


