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Zápis ze schůze Rady Spolku JERGYM z.s. ze dne 26.4.2022
Přítomni: Novotný, Hokrová, Vraštilová, Němečková, Markovská, Kučera, Kořínková, Kutrová,
Resselová, Ruláková, Keršlágerová, Landsmannová, Závacká, Kloučková, Kmetyo, Halík, Kubík,
Lobová, Povolný
Omluveni: Stránská, Zemenčíková, Loulová, Horáčková, Zvolánek
Hosté: p. Šťastný – ředitel školy
Zahájení schůze rady Spolku Ing. Věra Landsmanová
1. Vyhodnocení maturitních plesů
- pí. Landsmannová poděkovala všem organizátorům za výbornou přípravu a organizaci plesů,
- výtěžek z plesů letos stačil na pokrytí všech nákladů souvisejících s jejich pořádáním, takže
je možné finance, které byly v rozpočtu na plesy vyčleněné, použít na jiné potřebné záležitosti
dle požadavků.
2. Informace od ředitele školy p. Šťastného:
- proběhly přijímací zkoušky, na které se na všechny obory přihlásilo cca 500 zájemců, z toho
cca 200 na osmileté studium, cca 200 na čtyřleté a cca 100 na pedagogickou školu, náhradní
kolo přijímacích zkoušek bude 11.května, výsledky PZ budou zveřejněny 29.4.2022 po
15.hodině,
- na školu se nyní do 1. ročníků nehlásí studenti z Ukrajiny,
- v současné době již probíhají maturitní zkoušky.
3. Žádosti o příspěvky, které byly schváleny
- Jergym Open Games , ceny pro účastníky, pronájem hřiště na beach volejbal,
- kabinet ČJ na nákup knižních poukázek pro studenty za úspěchy v reprezentaci školy,
- předmětová komise AJ nákup knih do knihovny,
- pí. Němcová, příspěvek na zájezd do Berlína 48 osob, MHD + vstupné,
- kabinet NJ, příspěvek na výměnu se Švýcarskem,
- Benefiční koncert 29.6. v Lidových Sadech, podpora nadace Úsměv nejen pro Kryštofa:
Žádost o poskytnutí půjčky 5.000 Kč na pokrytí nákladů na výrobu náramků (použití jako
vstupenky na benefiční koncert) - diskuse s návrhem hlasovat o poskytnutí daru v dané výši.
jednohlasně odsouhlaseno poskytnout dar ve výši 5.000 Kč,
- příspěvek na dopravu a startovné na matematickou soutěž MASO 21.5. v České Lípě –
studenti nižšího gymnázia,
- příspěvek na doplnění literatury v biologické knihovně a příspěvek na dopravu na
biologickou olympiádu,
- kabinet ČJ žádá o příspěvek na pořízení knih do knihovny,
- příspěvek na organizaci Školní akademie (výroba plakátů),
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- příspěvek na ubytováni při geograficko-historické exkurzi 3. ročníků,
- příspěvek na kurzovné „Dětská scéna ve Svitavách“,
- příspěvek na vybudování učebny ČJ a literatury - výuková literatura, výukové plakáty,
proběhla diskuse o nákupu dataprojektoru v ceně do 20.000 Kč a jeho poskytnutí škole jako
dar, schváleno.
4. Návrh na doplnění čl. III již zveřejněných stanov spolku
Proběhla debata o znění článku III. Jsme si vědomi diskutovaného obsahu. Hlasování, kdo je
pro změnu stanov: 9 pro, 10 proti. Stanovy zůstanou v současném znění.
5. Diskuse ohledně pořízení sošky Jeroným
Výtvarnice pí. Ouhrabková je opět ochotná vyrobit sošky pro oceněné žáky, dodá cenovou
kalkulaci na sošku, v letech 2016-2019 byla cena sošky 4.800 Kč.. Diskuse a hlasování zda nyní
objednat více kusů, aby byly k dispozici i následujících letech v ceně do max 10.000 Kč za kus:
16 pro, 2 proti, 1 zdržel se, odsouhlaseno
V roce 2022 udělíme výjimečně dvě sošky Jeronýma, hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
6. Žádosti a připomínky členů rady Spolku
- pan Halík přednesl žádost na poskytnutí příspěvku na zkoušky AJ CAE a FCE a FJ DELF. Diskuse
o tomto bodu (již o něm bylo jednáno a hlasováno na minulém jednání rady Spolku, kde p.
Halík nebyl přítomen, nyní požádal o nové projednání). Hlasování po opětovném projednávání
bodu: pro 8, proti 6, zdrželo se 5. Neschváleno (dle stanov musí být k platnému schválení
„pro“ většina přítomných členů rady Spolku).
- rada požádala vedení školy, aby učitelé jazyků navrhovali příspěvky na tyto jazykové zkoušky
na základě sociální nouze (pro studenty, kteří by nemohli ke zkouškám, protože je ze
sociálních důvodů nejsou schopni zaplatit a jejich vědomosti a práce v jazyce je taková, že je
předpoklad, že by zkoušky úspěšně vykonali).
7. Ocenění Osobnost třídy
- informace o daném ocenění jsou dobře popsány na webu školy ve složce Spolek přátel
Jergym, maturující ročníky, které chtěly ocenění předat, již jmenné návrhy odevzdali, ostatní
mohou ještě v průběhu května.
Termín příští schůze nebyl stanoven - p. ředitel poskytne možný termín dalšího jednání rady
Spolku, předseda ho členům rady Spolku oznámí mailem.
Zapsala: Ing. Zuzana Keršlágerová
Ověřila: Ing. Věra Landsmanová

