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Přítomno:  17 členů 

Přítomni: Fialová, Lanková, Zajícová, Hokrová, Němečková, Zemenčíková, Markovská, 
Havelková, Kučera, Dovrtilová, Marková Moravcová, Ruláková, Keršlágerová, Landsmannová, 
Závacká, Kloučková, Zvolánek 

Omluveni: Novotný, Stránská, Rancová, Kmetyo, Lobová 

Hosté:  p. ředitel Šťastný, zástupci tříd 4.M a 4.B 

 

1. Zahájení rady: pí. Landsmanová  

• všechny přítomné přivítala 
• poděkovala rodičům Rady, za výbornou organizaci a pomoc na plese, který se konal 

13.1.2023, p. Zvolánkovi za přípravu týmu na ples, pí. Rulákové a pí. Markové za to, 
že společenská hra byla velmi dobře připravená 

 

2.  maturitní plesy: 

• pan Zvolánek zhodnotil a podal informace o průběhu maturitního plesu (13.1.2023) 
• pí. Havelková upozornila na nevhodné chování ochranky DK Liberec. Rodiče i pan 

Zvolánek byli stejného názoru, že postup ochranky je mnohdy nevhodný 
(prohledávání tašek rodičů maturantů, nevydávání cen ze společenské hry před 
24:00, vstup ochranky do šaten maturantů a prohledávání jejich věcí, …) 

• pí. Havelková se pokusí oslovit ředitele DK Liberec a projednat s ním chování 
ochranky, aby se situace na příštím plese neopakovala 

• p. Zvolánek podal organizační informace ke 2. plesu (10.2. 2023) 
• pí. Ruláková a pí. Marková studentům pomohou s přípravou společenské hry na 2. 

ples 

Informace od studentů 4. M a 4.Bk plesu 10.2.2023 

- nemají zatím dostatek cen do společenské hry  
- dají vědět, jaké a kolik květin budou potřebovat 
 
 

3. Informace p. ředitele Mgr. Šťastného: 

• Informace o proběhlé školní inspekci (listopad 2022). Vše bylo bez problémů. 
• Informace o pobytech do Francie, Švýcarska  - výměnné pobyty letos neproběhnou, 

místo nich se uskuteční poznávací zájezdy 
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4. Žádosti o příspěvek 

• P. Wiener – příspěvek na lyžařský kurz třídy sekundy. Byl schválen příspěvek ve výši 
300 Kč na žáka 

 

5. Různé 

Studenti sexty mají na starosti školní akademii, které proběhne v červnu 
 

 

Další termín schůzky Rady Spolku Jergymu byl stanoven na 18. 4. 2023 od 16:30 ve sborovně 
školy. 

 

 

 

Zápis zapsala:    Mgr. Jana Závacká 

Zápis ověřila: Ing. Věra Landsmannová, předseda Rady Spolku JERGYM, z.s.    

 


