Spolek přátel JERGYM, z. s.

IČO: 49111639

Zápis ze schůze Rady Spolku JERGYM z.s. ze dne 8.11.2022

Přítomno: 21 členů
Přítomni: Fialová, Lanková, Zajícová, Novotný, Hokrová, Stránská, Němečková, Zemenčíková,
Rancová, Markovská, Kučera, Dovrtilová, Marková, Ruláková, Keršlágrová, Landsmannová, Závacká,
Horáčková, Lobová, Zvolánek
Omluveni: Vraštilová, Havelková, Kloučková, Kubík, Kmetyo
Hosté: J. Šťastný, J. Vydra, zástupci tříd oktávy a 4. A

1. Zahájení rady: Ing. Věra Landsmanová
•

všechny přítomné přivítala

2. Příprava maturitních plesů:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

zástupce ředitele Mgr. Jiří Vydra podal informace o maturitních plesech.
Termíny plesů: 13.1.2023 (oktáva, 4.A) a 10.2. 2023 (4.B,4.M)
Lístky bude vydávat DK Liberec, škola zajistí pozvánky
Cena lístku pro letošní plesy zůstává na původní hodnotě 300,-Kč
P. Vydra zajistil pronájem DK Liberec – je ve spojení s pronajímatelem prostor
Spolek přátel Jergym přispěje na každý jednotlivý ples v obvyklé výši - 30 000 Kč na hudbu,
5000 Kč na moderátora, 5000 Kč na společenskou hru, do 100 Kč na květinu pro studenta (v
této hodnotě je započítána i květina pro třídního profesora)
Distribuce lístků byla zahájena, v současné době je nabízejí maturanti ve škole, veřejný prodej
od 17.11.2022
Studenti byli upozorněni, že je nutné, aby jejich hosté přišli na ples s určitým předstihem,
protože jinak není fyzicky možné je včas odbavit u šaten a může se stát, že nestihnou začátek
programu
Paní Ruláková a Marková si vzaly na starosti organizaci a přípravu společenské hry pro oba
plesy.
P. Zvolánek podal organizační informace k plesům, zápis členů na jednotlivé termíny.

Informace od studentů oktávy a 4.A k plesu 13.1. 2023
-

mají zajištěno - moderátor (konferencier.cz), hudba, fotograf, nyní zajišťují předtančení,
nástupy
bílé růže + květiny pro třídní učitele (zajistí Spolek Jergymu)
oscarové sošky místo květin – zajistí si studenti
Téma plesu: Čas
Studenti oktávy a 4. A byli předsedkyní Spolku upozorněni, že podle pravidel Spolku
přátel Jergym,z. s. musí být v termínu zaplaceny členské příspěvky od všech studentů
maturitní třídy, aby mohl Spolek pro maturanty ples zorganizovat
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3. Informace p. ředitele Mgr. Šťastného:
•
•
•
•

Informace o úspěšně proběhlých harmonizačních dnech a estetickém kurzu
Přítomnost školní inspekce (7.11. – 11.11.2022)
Informace o zrušení výměnných pobytů do Francie (finanční důvody), Švýcarska (špatná
organizace ze švýcarské strany)
18.11. – ředitelské volno

4. Žádosti o příspěvek
•
•
•
•
•
•

na matematickou soutěž MaSo a fyzikální soutěž – 2.600 Kč (p. Fáberová)
na recitační soutěž Kapr - knižní poukázky pro vítěze – celkem 2.000,-Kč (pí. Lauermanová)
na pořízení klopového mikrofonu potřebného pro tvorbu reportáží nejen k projektu Post
Bellum „Příběhy našich sousedů“ (p. Divišek)
na seminář k současným trendům poezie (např. i Slam Poetry) – 3.000,-Kč (pí. Horanová)
na vzpomínkovou akci k 17.11. SAMET na školách 2022 – celkem cca 4.000 Kč (pí. Horanová)
- příspěvky byly odsouhlaseny dle schváleného rámcového rozpočtu
Studenti třídy L3, kteří pořádají vzpomínkovou akci k 17.11. nakoupili předčasně k této akci
bílé růže. Nákup růží stál 1650 Kč. Studenti třídy L3 donesli tyto květiny do domova seniorů.
Rada Spolku Jergymu hlasovala, zda tuto položku 1650 Kč také studentům proplatit, výsledek
hlasování - 14 členů pro zaplacení, 6 proti zaplacení, 1 se zdržel. Schváleno.

5. Různé
•

Návrh pana Novotného na sdílení žádostí o příspěvky na společném uložišti.
O návrhu se diskutovalo, svůj názor vyjádřil ředitel školy a někteří členové rady Spolku. Tento
návrh nakonec nebyl podpořen. Žádosti budou učitelé podávat stejným způsobem jako
doposud.

Další termín schůzky Rady Spolku Jergymu byl stanoven na 17. 1. 2023 od 16:30.

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

