
Spolek přátel JERGYM, z.s.                                                                                                       IČO: 491 11 639 

Zápis ze schůze Rady ze dne 26. ledna 2016 

 

Přítomni + omluveni: VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy 

Program: 

I. Zahájení jednání rady – předseda PaedDr. Jaroslav Halík  
Návrh na přijetí nového člena Rady a to pana Ing. Landsmanna – septima – jednohlasně přijat   
 

II. Hodnocení plesu 8. 1. 2016  
– organizace plesu ze strany rady Spolku – bez problémů, předání DK nazpět bez problémů. 
– hodnocení ze strany školy – pan ředitel hodnotí bez problémů a poděkování všem organizátorům  
 
Maturitní ples si na sebe vydělal – vyúčtování připraví pan Jiří Vydra a předá poté vše paní Lobové – 
účetní Spolku.  
 

III. Příprava plesu 4. 3.2016 
– zajištění květin pro maturanty a třídní učitele – zajistí p. Lobová 
– naložení a odvoz výherních cen pro tombolu – zajistí p. Lobová  
– občerstvení zajistí p. Lobová a p. Zvolánek večeře 
– obsluhující v tombole: p. Klimešová, p. Vaníčková, p. Matunová, p. Nývltová, p. Lobová + 1, p. 
Poláková 
– příprava před plesem – p. Čechtická a p. Landsmannová 
– organizátoři u vstupu DK – p. Halík, p. Klimeš, p. Zvolánek – sraz před školou na odvoz výherních 
cen v 17.15 hod, před DK v 18.30  
 

IV. Informace podané panem ředitelem  

 v lednu 2016 se konal 2 x lyžařský kurz  

 Alpy – vcelku probíhalo dobře, někteří studenti se zranili,  

 denní dojíždění na Ještěd a Bedřichov – proběhlo v pořádku 

 finále ve volejbale ve Žďáru nad Sázavou 29. 1. 2016 – byl dán příspěvek  

 před Vánoci roku 2015 probíhala na škole inspekce – komplexní a na pedagogické obory – 
škola dopadla v hodnocení na výbornou (pár drobností a nedostatků form. charakteru)  

 začátkem roku 2016 bylo ve třídách kolem 19 stupňů Celsia, což bylo zima – vše se vyřešilo a 
postupným temperováním se teplota ve třídách ustálila na 21 stupňů Celsia (topení je stálým 
problémem v budově celé školy), apelovat na děti, aby v zimě chodily oblečené a ne jako 
v létě. 

 pro rok 2016 došlo ke krácenému rozpočtu o cca 0,5 mil. Kč á 1 měsíc v provozním příspěvku 
 

V. Návrh na cenu OSOBNOST TŘÍDY 
– medaile (mince) – pracuje se na návrzích, během 03/2016 budou již konečné návrhy a odsouhlasení 
se provede do 15. 3. 2016 
 

VI. Informace pana předsedy:  
Odsouhlasené příspěvky á 700,- Kč do Spolku Jergym – vybírá se na číslo účtu: 2800868966 / 2010  
Fio banka LIBEREC.  
Do dnešního dne se vybralo na příspěvcích cca 386 tis. Kč. Chybí dovybrat kolem cca 70 tis. Kč. 

Předpoklad vybrání do 22. 3. 2016.   
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VII. Žádosti  
a) celostátní finálové kolo ve volejbalu – cca 22 tis. Kč  
b) darovací smlouva na opravu křesel (chodby)  
c) cca 1,5 tis. Kč na besedu s autorem knihy o Sýrii  
d) drobné výdaje na různé soutěže studentů probíhající leden až únor    
 
 
 

 

Další schůze rady Spolku přátel Jergym se koná dne  

22. března 2016 

v 16.00 hodin (úterý)  

 

účast povinná  

 

Zápis zapsal: Ing. Petr Kubík 


