
RÁMCOVÝ ROZPOČET pro školní rok 2022/2023 
 

SPOLEK PŘÁTEL JERGYM, z.s. 
IČO 49111639 

 
 
Příjmy    
Příspěvky (650 žákůx0,9x750,-)                             438 750,00 Kč  
Zůstatek z minulých let                             425 612,10 Kč  
Celkem příjmy                             864 362,10 Kč  
   
   
Výdaje   
Harmonizační dny                               60 000,00 Kč  
Harmonizační dny instruktoři                               12 640,00 Kč  
Výdaje spojené s maturitami                               10 000,00 Kč  
Stipendia                               30 000,00 Kč  
Odměny pro maturanty (květiny - předávání vysvědčení)                               15 000,00 Kč  
Akademie, ukončení školního roku                               40 000,00 Kč  
Jeroným soška, Jeronýmek finanční odměna                                  1 500,00 Kč  
Osobnost třídy                               20 000,00 Kč  
Kancelářský papír pro studenty - mimoškolní činnost, výuka                              35 000,00 Kč  
Náklady na maturitní plesy - tisk vstupenek, programů                               35 000,00 Kč  
Náklady na významné události roku                               10 000,00 Kč  
Podpora účasti na mimoškolních soutěžích vč. odměn                               70 000,00 Kč  
Věcné odměny při školních akcích, olympiádách                               30 000,00 Kč  
Příspěvky na jazykové stáže v zahraničí (Anglie+Francie)                               50 000,00 Kč  
Příspěvky na výměnné pobyty zahraničních studentů v ČR (Švýc.)                               30 000,00 Kč  
Jergym TV                               15 000,00 Kč  
Příspěvek na kurzy - znakové řeči a 1. pomoci                               30 000,00 Kč  
Vybavení školy - dle požadavků školy                               15 000,00 Kč  
Mimoškolní akce studentů - vstupy, doprava na exkurze...                               70 000,00 Kč  
Výdaje na organizaci školních akcí (vč. EDUCA)                               35 000,00 Kč  
Příspěvek na harmonizační dny roku 2023/24 (rezerva)                               40 000,00 Kč  
Pokrytí průběžných požadavků spojených s výukou + kroužky                              60 000,00 Kč  
SOČ                                  8 000,00 Kč  
Provozní náklady Spolku - daň. poradce, licence software...                                  7 000,00 Kč  
Sociální program                               30 000,00 Kč  
Provozní rezerva                             105 222,10 Kč  

   
Výdaje celkem                             864 362,10 Kč  

   
   
   
Schváleno na zasedání Rady spolku dne 13. 9. 2022   
   
Členský příspěvek byl Radou spolku schválen ve výši 750,-Kč dne 13. 9.2022 se splatností do 
15.11.2022. 

 



Poznámky: 
 
1) Za umístění v celostátních olympiádách hradíme cestovné + věcná cena za úspěch: 
student na 1.-3.místě - v max. výši 1.500,- Kč  
dále do 10.místa - v max. výši 1200,-Kč 
účast - v max. výši 500,-Kč 
 
2) poukázka „Jeronýmek“ pro: 1 studenta - výběr je na pedagogické radě – odsouhlaseno 1.500,- Kč 
 
3) poukázky či finanční odměna pro studenty se samými jedničkami – max. 1.000,-Kč/student. 
(žáci víceletého gymnázia prima až kvarta v max. výši 500,-Kč/žák). Předpokládaný celkový počet do 
35 žáků. 
 
4) SOČ – odsouhlasen příspěvek dle skutečných nákladů, maximálně však do 800,- Kč/studenta, který 
postoupil do celostátního kola (na vazbu a tisk práce), proplácíme zpětně oproti dokladu. 
 
5) Sociální program – příspěvek studentům, jejichž rodiče se dostali do výjimečné složité životní 
situace (dlouhodobá nemoc, nezaměstnanost apod.) na úhradu či částečnou úhradu akcí spojených s 
povinnou výukou či stravováním (obědy). 
Na základě znalostí rodinných poměrů navrhuje a odpovídá třídní profesor nebo výchovný poradce 
školy. 
 
6) Podpora končícím ročníkům – pouze pro třídy, ve kterých mají všichni studenti zaplacené členské 
příspěvky ve Spolku přátel JERGYM (organizace maturitních plesů, tisk materiálů pro maturitní ročník, 
květiny a odměny maturantům, maturitní komise, atd…). 
 
7) Limit příspěvku na celkovou objednávku květin pro maturitní ples se pro každou třídu vypočítá 
dle vzorce: počet studentů ve třídě x 100,- Kč (při dražší objednávce hradí třída rozdíl mezi celkovou 
cenou a uvedeným limitem na třídu).  
 
8) Limit příspěvku na HUDBU pro maturitní ples – je na každý jeden pořádaný ples (jsou-li v daném 
roce 2 plesy) max. 30.000,- Kč. Pokud budou mít studenti zájem o dražší hudební těleso, musí si rozdíl 
připlatit ze svých zdrojů. 
 
9) Limit příspěvku na MODERÁTORA pro maturitní ples - – je na každý jeden pořádaný ples (jsou-li 
v daném roce 2 plesy) max. 5.000,- Kč. Pokud budou mít studenti zájem o dražšího moderátora, musí 
si rozdíl připlatit ze svých zdrojů. 
 
8) Čerpání z rozpočtu Spolku je určeno členům či dětem členů Spolku přátel Jergym, kteří mají 
zaplacené členské příspěvky v řádném termínu a zároveň před podáním žádosti o čerpání na 
konkrétní akci. Výjimku tvoří možnost čerpání ze sociálního programu, a to pouze v odůvodněných 
případech. 
 
 
Za správnost :  
Ing. Věra Landsmannová, předseda Rady 


