Spolek přátel JERGYM, z. s.

IČO: 49111639

Zápis ze schůze Rady Spolku JERGYM z.s. ze dne 1.3.2022
Přítomni: Novotný, Hokrová, Markovská, Kučera, Kořínková, Kutrová, Resselová,
Keršlágerová, Landsmannová, Závacká, Kloučková, Lobová, Povolný, Zvolánek
Omluveni: Loulová, Němečková, Ruláková, Vraštilová, Kubík
Hosté: Šťastný, Vydra – zástupci školy

Zahájení schůze rady Spolku: Ing. Věra Landsmanová
1. Organizace plesů
- pan Vydra informoval, že pro 1. termín plesu je prodáno cca 500 lístků, podle
propočtů by měly být náklady pokryty, předpokládá, že i 2. ples neskončí ztrátou,
- cena lístku společenské hry 10Kč/1ks schválena jednomyslně,
- koberec pro nástupy studentů na šerpování byl objednán,
- sraz organizátorů z Rady rodičů v den plesu v 18:15.
2. Informace od ředitele školy p. Šťastného
- vysoký počet přihlášek ke studiu
- v návaznosti na program digitalizace škol bude nutné posílit v učebním plánu
hodiny informatiky
- v březnu se uskuteční reciproční výjezd studentů naší školy do Švýcarska, v květnu
přijedou do Liberce studenti ze Švýcarska
- na škole nově působí rodilá mluvčí FJ
- ve čtvrtek 3. 3. organizují žáci školy ve škole sbírku na pomoc Ukrajině, žlutomodrý
den
3. Žádosti o příspěvek, které byly jednohlasně schváleny
- p. Bím požaduje příspěvek na pronájem beachvolejbalového kurtu pro organizaci
turnaje ve výši 4.000 Kč,
- pí. Maierová požaduje příspěvek na obědy pro lektorku FJ ve výši 1.625,- Kč,
- p. Hutař požaduje příspěvek na dopravu 3 žaček na Hudební festival
pedagogických škol v Karlových Varech ve výši 1.086,- Kč. Dodá jmenný seznam
studentek, pro kontrolu zaplacených příspěvků,
- kabinet Vv požaduje příspěvek na nákup grafického kuličkového lisu, 4.300 Kč, lisu
Kulisek ve výši 2.150 Kč a nákup grafické barvy ve výši 3.500 Kč.
4. Další
- diskuse o žádosti na poskytnutí příspěvku na zkoušky AJ CAE a FCE a FJ DELF navázání na mailové hlasování, které nevedlo k platnému usnesení. Hlasování o
poskytnutí příspěvku na zkoušky AJ CAE a FCE a FJ DELF: 12 členů zamítlo, 2 se
zdrželi – žádost nebyla schválená.
- pí. Landsmannová spolu s pí. Lobovou (prostřednictvím p. Bucharové) zkontaktují
autorku sošky Jeronýma pí. Ouhrabkovou ohledně ceny sošek a vlastnictví formy
- Rada rodičů souhlasí s uvedením Spolku na propagačních materiálech k
benefičnímu koncertu pro Nadaci Kryštofa Ábela, schváleno jednohlasně.
Termín příští schůze Rady rodičů 26.4. v 16:30, termín třídních schůzek 27.4.2022
Zápis zapsala: ing. Zuzana Keršlágerová
Zápis ověřila: Ing. Věra Landsmannová.

