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RÁMCOVÝ ROZPOČET
SPOLEK PŘÁTEL JERGYM, z.s., IČ : 49111639

Rok 2017 / 18

Příjmy příspěvky
předb.zůstatek
celkem

Výdaje

Harmonizační dny
Harmonizační dny instruktoři
tisk podkladů pro mat.ročníky(shrnutí,mat.otázky…)
výdaje spojené s maturitami
stipendia 
odměny pro maturanty (květiny-předáv.vysvědčení,ples)
Akademie, ukončení škol.roku
Jeroným, Jeronýmek – sošky 0,00 Kč (zakoup.2016-17)
Osobnost třídy
Kancelářský papír pro studenty – výuka
Náklady na maturitní plesy 
Náklady významné události roku
Příspěvky na účast na soutěžích a olympiádách
Věcné odměny při škol.akcích,olympiádách
Příspěvky na jazykové výměnné stáže
Příspěvky na výměnné pobyty zahr.studentů v ČR
Jergym TV
Příspěvek na kurs první pomoci – pedag.obor (400/žák)
Vybavení školy –např.sedačky na chodbách
Rezerva na vybavení školy
Rererva na mimoškolní akce studentů
Rezerva na drobné výdaje při školních akcích
Příspěvek na harm.dny roku 18/19 ( á 150/žák)
Pokrytí průběžných požadavků spojených s výukou
EDUCA
SOČ
Kroužky vedené školou
Provozní náklady Spolku
Sociální program
Provozní rezerva

Celkem výdaje

Schváleno na zasedání Rady Spolku
                                      Dne : 26.9.2017

Spolku dne 26.9.2017 pro školní rok 2017/2018
schválen ve výši : 700,00 Kč

438 900,00 Kč
200 000,00 Kč
638 900,00 Kč

22 500,00 Kč
7 500,00 Kč

10 000,00 Kč
8 000,00 Kč

15 000,00 Kč
17 000,00 Kč
25 000,00 Kč

30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč

7 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
60 000,00 Kč
20 000,00 Kč

5 000,00 Kč
12 000,00 Kč
50 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 500,00 Kč
44 500,00 Kč

2 500,00 Kč
8 000,00 Kč

12 900,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
26 500,00 Kč

638 900,00 Kč

Příspěvek pro úhradu rodičů a přátel školy byl Radou
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Poznámky:

postoupil do celostátního kola ( na vazbu a tisk práce ), proplácíme zpětně

(dlouhodobá nemoc, nezaměstnanost apod.) na úhradu či částečnou úhradu
Studijních pomůcek a akcí spojených s povinnou výukou.

dle vzorce : počet studentů ve třídě x 80,- Kč. (při dražší objednávce hradí třída rozdíl mezi celk.cenou
a uvedeným limitem na třídu).

Za správnost : dr.J.Halík, předseda Rady

1) Za umístění v celostátních olympiádách hradíme cestovné+věcná cena za úspěch:
paušál v max.výši =1.500,- / studenta při 1-3.místě,dále do 10.místa max.1200Kč,účast max.500,-Kč

2) poukázka „Jeronýmek“ pro :1 student– výběr po pedagogické Radě/odsouhlaseno 1.500,- Kč

3)poukázky pro studenty se samými jedničkami–max.1.000/student.Předpokládaný počet do:10stud.

4) SOČ - odsouhlasen příspěvek dle skutečných nákladů,maximálně však do 800,- Kč/studenta,který

5) Sociální program – příspěvek studentům,jejichž rodiče se dostali do výjimečné složité životní situace 

Na základě znalostí rod.poměrů navrhuje a odpovídá  třídní profesor nebo výchovný poradce školy.
6) Spolek přátel Jergym,z.s. bude organizovat maturitní ples a podílet se na organizaci dalších akcí 
spojených s maturitami pouze v těch třídách, které budou ze 100% členy Spolku.
7) Limit příspěvku na celkovou objednávku květin pro maturitní ples se pro každou třídu vypočítá 
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