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

Zápis ze schůze Rady  ze dne 13.října 2015 

 

Přítomni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy 

Omluveni: pVondrášek, p.Kratochvíl, p.Rozkovcová, p.Nečasová  

  

Program: 

I. Zahájení jednání Rady   – předseda PaeDr. Jaroslav Halík –   seznámil všechny přítomné o 
vzniku a zápisu do VR Krajského soudu Spolku přátel JERGYM, z.s.   

 
II. Založení nového účtu (vzhledem o co nejnižší dosažení nákladů na vedení běžného účtu 

Spolku)  - číslo účtu :  2800868966 / 2010                          Fio banka LIBEREC 
 

- Účet se vyvěsí na web školy pro příjem příspěvků rodičů   

  

III. Informace od pana ředitele školy :   
a) podzimní maturity- v pořádku, 1 x Spgš – vypadla jedna studentka z matematiky  
b) úspěšnost na VŠ – zpětně po cca 2 letech – dle toho jak se studenti tzv. „uchytí“ 
c) od Karlovy Univerzity Praha získala škola ČESTNÝ TITUL – fakultní škola přírodovědecké 

fakulty  KU. V hodnocení škola o 1,5 bodu přeskočila Gymnázium FXŠ. Hodnocení je 
vedeno dle úspěchů v odborných činnostech, olympiádách apod… 

d) oprava šatních skříněk, repase, nová dvířka, nové barvy, každý student zodpovídá za 
skříňku (dvojice má svůj zámek) 

e) došlo k vymalování , mytí oken a rekonstrukci Kabinetu angličtiny 
f) dále se bude dělat rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně na základě poskytnutých 

dotací z KÚ, během 14 dní se zahájí (tímto dojde k odhlučnění  o 60% a nebude 
přenášeno do spodních tříd). pravděpodobnost ukončení během 1 měsíce (cca do 
26.11.2015) 

g) nepovedlo se zařadit venkovní učebnu ve smyslu zařazení : nová stavba 
h) dále je potřeba od zástupců tříd v Radě spolku pomoci řešit krizové situace s třídními 

učiteli (pakliže nastanou a bude Rada spolku o tom informována) 

  

IV. Návrh na schválení nového školního ročního příspěvku 700,- Kč na studenta na školní rok 
2015 až 2016 – jednohlasně schváleno a odhlasováno. 

                     Příspěvek je nutno zaplatit do 5.prosinec 2015 na účet Rady rodičů, který je veden u 
                     Fio banky – pobočka v Liberci                – číslo účtu            2800868966 / 2010                           

 

V.          Informace pana předsedy :  

             Přednesen a schválen rozpočet na rok 2015-2016 – jednohlasně schváleno Radou spolku .  
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Především se vybrané příspěvky budou využívat :  

a) na zahraniční cesty – jazykové výměny a pobyty . 

b) na domácí cesty a pobyty 

c) použití příspěvků na olympiády studentů (logické, matematické, fyzika, ekologické, 
přírodovědné atd.) 

d) použití příspěvků na sportovní mimoškolní aktivity studentů a spolupráce s AKŠSK, vybavení 
tělocvičny dalším sportovním nářadím dle potřeb studentů 

e)  použití prostředků pro výtvarnou výchovu  

f) použití fin.prostředků pro vybavení školní knihovny  

g) použití prostředků pro konání akcí např. - Vědecká knihovna, Anglické divadlo, Vánoční školní 
trhy, školní AKADEMIE, atd. 

h) pořádání dějepisných soutěží a následně poznávacích zájezdů z pohledu historie 

ch) pomoc při rozvíjení a vysílání místní školní TELEVIZE    

i) použití příspěvků na další akce, které se konají mimo řádnou výuku a jsou na podporu našich 
studentů (viz web školy) 

j) pořádání maturitních plesů 4 ročníků školy a s tím vše související. 

 

 

VI.    VNITŘNÍ PŘEDPISY  

Na web školy pod Spolek Jergym budou umístěny navrhované panem předsedou a Radou spolku 
tzv. prováděcí předpisy o fungování Rady spolku :  

1) Směrnice č. 1 – schváleno 100% 

2) Směrnice č. 2 – schváleno 100% 

3) Směrnice č. 3 -  schváleno 100 % 

 

VII.    Návrh na cenu OSOBNOST TŘÍDY 

Jedná se o ocenění studijních a morálních výsledků studentů z každé třídy školy.  

V příští Radě budou stanovena pravidla za jakých podmínek a komu bude uděleno a hlavně co 
bude uděleno a kdy bude uděleno.     
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VIII.    Požadavek : 

1)  EDUCA – plakáty (pravidelný příspěvek) – schváleno 100%  

2) Poskytnout zálohu panu řediteli na drobné výdaje studentů konající se v průběhu 
září a října 2015 (max.částka zálohy 10 tis. Kč) 

  

 

 

Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 24.11.2015 

 

 

Zápis zapsal:  Ing. Kubík 


