
Zápis ze schůze rady Spliku ze dne 22. 6. 2021 od 17.30 hodin 

 

Přítomno: 14 členů 

Host: Mgr. Jaroslav Šťastný – ředitel školy 

• Před zahájením řádné členské schůze proběhla mimořádná volební schůze Rady spolku, kde 
byl zvolen nový předseda a místopředseda Spolku. Mimořádná volební schůze byla vedena 
JUDr. Petrem Šmídkem a je se samostatným zápisem. 

 

Zahájení rady: p. Zvolánek – zvolený předseda této řádné schůze Rady 

• všechny přítomné přivítal, a to včetně pana ředitele Mgr. J. Šťastného 
• informace od paní účetní Spolku: – seznámení Spolku s náklady a výdaji šk. roku 2020/2021  

- oznámení o čerpání již dříve schválených příspěvků – příspěvku na předávání maturitního 
vysvědčení (květiny), příspěvku na maturitní večírek a příspěvku na divadelní představení 
„Odsunutí“ 

- vysvětlení pro nové členy Spolku – jak funguje schvalování příspěvků 
- k 22. 6. 2021 je na účtu Spolku přátel Jergymu 494 035 Kč 

 

Informace pana ředitele: 

nové žádosti o příspěvek: 
• Od p. Bíma na sportovní hry (Jergym Games) konané 25. a 28. 6. 2021 – 5500 Kč (4500 – 

pronájem hřišť,1000 – ceny pro vítěze), přihlášeno 100 studentů – schváleno 
• Na soutěž Pangea – 560 Kč (doprava) – schváleno 
• příspěvek na harmonizační dny, které se budou konat v září šk. roku 2021/2022 – schváleno 

 
Byly odsouhlaseny VŠECHNY oprávněné přijaté žádosti o příspěvky 
 

• Přehled akcí závěru roku ve škole. Sumarizace maturit a přijímacího řízení. 
 

Spolek zažádal o dotaci na Letní kempy JERGYM 2021, budou  23. – 27. 8. 2021 

• Akce je pro žáky primy, sekundy, tercie a kvarty  
• Kemp bude organizačně a lektorsky zajištěn učiteli školy 

Plány na prázdniny: 

• Workoutové hřiště – výstavba 
• Ve dvanácti učebnách proběhne rekonstrukce podlah 
• Nová IT technika  

Spolek přátel Jergymu schválil příspěvek SRPŠ na školní rok 2021/2022 – 500 KČ/STUDENT. 

Příspěvek budou ve šk.roce 2021/2022 platit pouze ti, co příspěvek nezaplatili ve školním roce 
2020/2021 



Různé: 

Pan ředitel pozval Spolek přátel Jergymu na rozloučení se školním rokem 2020/2021. 

 

Další schůze Spolku se uskuteční 31. 8. 2021 od 16:30. 

 

 

Zápis zapsala: Mgr. J. Závacká 


