Spolek přátel JERGYM, z. s.

IČO: 49111639

Zápis ze schůze Rady Spolku JERGYM z.s. ze dne 13.9.2022
Přítomno: 17 členů
Přítomni: Novotný, Hokrová, Stránská, Němečková, Markovská, Havelková, Kučera, Ruláková,
Landsmannová, Závacká, Kloučková, Kmetyo, Lobová, Fialová, Lanková, Zajícová, Marková
Omluveni: Vraštilová, Zemenčíková, Rancová, Keršlágrová, Horáčková, Kubík, Zvolánek
Hosté: Šťastný

1. bod jednání :
Zahájení rady: Ing. Věra Landsmanová
•
•

všechny přítomné přivítala
představení nových členů Spolku přátel Jergymu:
Lanková - 1.B
Fialová - 1.A
Zajícová - 1.M
Marková – prima

Za třídu 4. A byla představena nová členka Soňa Havelková.
•

Hlasování o přijetí nových členů, všichni noví členové byli všemi přítomnými odsouhlaseni.

Slovo pana ředitele školy Mgr. J. Šťastného:
•
•
•
•

Informace o úspěšně proběhlých harmonizačních dnech 1. ročníků
Zpráva o opravných maturitách, které se budou konat 14. 9. 2022
Přítomnost školní inspekce na opravných maturitních zkouškách
Informace o volitelných seminářích pro studenty 3. ročníků. Studenti by měli vždy pečlivě
zvážit, jak se chtějí dále profilovat a podle toho si zvolit ve 2. ročníku seminář.

2. bod jednání:
Informace od předsedkyně Spolku:
•
•
•

•

Všichni členové byli seznámeni s uzávěrkou šk.r.2021/2022
Diskuze k rozpočtu na šk.rok 2022/2023
Návrh na zvýšení příspěvku ze 700 Kč na 750 Kč, což je původní částka příspěvku do r.
2019/2020 – návrh byl přijat a byl jednohlasně odsouhlasen příspěvek 750,- Kč za studenta.
- Návrh, zda by částka příspěvku neměla být minimální, tudíž by bylo možné, aby někteří
rodiče mohli přispět i částkou vyšší.
- Proto při výběru příspěvku bude nová formulace pro rodiče studentů:
Minimální příspěvek je 750 Kč za studenta. Za jakékoliv navýšení této částku bude Rada
Spolku Jergymu ráda. Děkujeme.
- Když student příspěvek nezaplatí, nemůže čerpat příspěvky, podporu.
- Pokud student nemůže zaplatit ze sociálních důvodů, je možno mu přispět (spolupráce
s třídním učitelem a ředitelem školy).
Schválen rozpočet na nový školní rok 2022/2023 všemi přítomnými členy.

Spolek přátel JERGYM, z. s.

IČO: 49111639

Zápis ze schůze Rady Spolku JERGYM z.s. ze dne 13.9.2022
3. bod jednání:
Žádosti o příspěvek
•

•
•

Žádost o příspěvek na týdenní estetický kurz pro třídy 3.L a 3.M, který proběhne v nových
prostorech, protože v původních jsou ubytovaní ukrajinští uprchlíci (s tím souvisí navýšení
ceny ubytování). Návrh příspěvku je 600,- Kč/žák, příspěvek byl jednohlasně odhlasován.
Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na cyklistický kurz pro žáka 2. ročníku – odsouhlaseno
dle schváleného rozpočtu.
Debata o navýšení ceny lístku na maturitní ples. Cena lístku bude přizpůsobena výši
nájemného sálu DK, tak aby se prodejem lístků pokryly náklady. Hlasování proběhne na
příštím jednání Rady.

Termíny plesů: 13.1. – 4.A, oktáva
10.1. – 4.B, 4.M
Na další schůzku Rady spolku rodičů budou pozváni zástupci 4. ročníků (podrobnější informace ke
konání plesů).

Další termín schůzky Rady Spolku Jergymu byl stanoven na 8.11.2022 od 16:30 ve sborovně školy.

Zápis zapsala: Mgr. J. Závacká
Zápis ověřila: Ing. Věra Landsmannová, Předseda Rady Spolku JERGYM z.s.

