Spolek přátel JERGYM, z.s.

IČO: 491 11 639

Zápis ze schůze Rady ze dne 24. listopadu 2015
Přítomni + omluveni: VIZ PREZENČNÍ LISTINA
Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy, Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele
Program:
I.

Zahájení jednání Rady – předseda PaeDr. Jaroslav Halík – seznámil všechny přítomné
s novými členy z 1. A, 1. B, 1. M, primy a to dle prezence.
Návrh na přijetí nových členů: jednomyslně schválen

Maturitní plesy: přítomen byl pan profesor Jiří Vydra, jako zástupce a spolupořadatel, který Spolek
informoval, že budou 2 plesy v Domě kultury Liberec a ty se konají:
1) 8. ledna 2016 – pátek
2) 4. března 2016 – pátek
Maturuje 5 tříd (celkem cca 150 studentů)
S DK je domluveno, že otevřou další salonek – parket – disco, repro hudba, pronájem bude pokryt ze
vstupného.
Co se týká organizování plesu je organizován pod hlavičkou Spolku Jergym, pořadatelé ze strany
rodičů budou jen do 24.00 hodin.
Poté bude vše přebírat hlavní pořadatel – zaměstnanci DK. Navýšení kapacity bylo v DK schváleno.
Pořadatelé na první ples 8. ledna 2016:
Kubík, Pešek, Kratochvíl, Vondrášek, Klimeš, Zvolánek,
Landsmannová, Čechtická, Nývltová, Poláková
- Odvoz materiálu ze školy do společenské hry je v 17.30
- Organizace Dům kultury příchod v 18.00 hodin
- Pořadatel – dveře – příchod v 18.30 až 19.00 hodin
- Květiny pro studenty a květiny pro profesory – paní Lobová
- Občerstvení – paní Lobová
II.

Maryšková,

Klimešová,

Lobová,

Informace od pana ředitele Šťastného:
1) nová podlaha tělocvična – předání 30. 11. 2015
2) proběhly všechny výjezdy do Francie, Anglie, Německa – bez problémů.
3) proběhla EDUCA, kurzy estetické výchovy
4) budou probíhat zkoušky z francouzštiny – mezinárodní certifikát – cca 20 studentů
5) program před Vánoci
– pondělí normální rozvrh
– úterý Vánoční tradice, soutěže (Vánoční kapr, bruslení, hokej) konec po 13.00 hodině
6) proběhl repas dvířek šatních skříněk – studenti se chovají slušně, neznehodnocují nové
prostředí, používají vlastní zámky
7) Jergym mikiny a trička pro studenty – objednávky u paní Janstové (sekretariát)

Spolek přátel JERGYM, z.s.

III.

IČO: 491 11 639

Informace pana předsedy:
Odsouhlasené příspěvky á 700,- Kč do Spolku Jergym – vybírá se na číslo účtu :
2800868966/2010 Fio banka LIBEREC. Apel na 4. ročníky, kde chybí ke dnešnímu dni více než ½.
Průběžně o došlých příspěvcích se účtuje a seznam ke dni 31. 12. 2015 vyhotoví paní Lobová
a zašle panu řediteli, aby se po Novém roce mohly urgovat nezaplacené příspěvky.

IV.
Žádosti
a) kurz - školení první pomoci studentkám pedagogické školy při ČČK Liberec se bude konat 14.–15.
prosince 2015 a 21.–22. prosince 2015 v počtu 12 hodin a v počtu 27 studentek
Odsouhlasen 100% hlasy poplatek = 500 Kč za studenta /platba fakturou/
b) oprava sedaček 8 ks na chodbách pro mimo výuku studentů – odsouhlaseno 100 % hlasy
jednorázově = 9.500,- Kč – platba na fakturu u Středního odborného učiliště nábytkářského a SOŠ
Liberec
c) dne 9.-11. 11. 2015 každoroční Pedagogická poema (45.ročník v Kroměříži) účastnily se vybrané
studentky ze 3.M., kdy jedna studentka byla za své vystoupení v disciplině čtení oceněna jako MISTR
(ocenění odpovídá zlatému pásmu). Účastnický poplatek = 2.200,- Kč 100% hlasy odsouhlaseno
c) turnaj v debatování – podzimní turnaj debatní ligy pro nově vznikající debatní kroužek (pořádají se
prestižními městy, letos Česká Třebová, Opava ve dnech 13.-15.11.2015). Účast 5 studentů – cestovní
náklady, startovné a ubytování. Celkové náklady = 5.000,- Kč
100% hlasy odsouhlaseno
d) dvoudenní seminář školního JergymTV v Příbrami (úhrada cestovních výdajů, ubytování, stravné).
Celkové náklady cca = 3.760,- Kč
100% hlasy odsouhlaseno
e) soutěž PIŠQWORKY – matematická hra
100 % odsouhlasen příspěvek na startovné cca =2.000,- Kč
V.

−
−
−
−
−

Návrh na cenu OSOBNOST TŘÍDY
medaile (mince) – rozhodnutí třída + třídní (nominovat by měl kolektiv studentů v dané třídě,
který demokraticky rozhodne,
předání by se mělo uskutečnit vždy koncem školního roku při předání vysvědčení
návrh různých kritérií přečetl pan předseda Spolku Jergym a vyslovil se všemi 100% hlasy
souhlas s uvedenými kritérii
zástupce Rady spolku Jergym může být při předání přítomen
námět - vzhled mince – logo školy Jergym + letopočet

O konečném vzhledu a další náměty a připomínky definitivně se projednají na příští schůzi Spolku
Jergym a posoudí se návrhy z jednotlivých tříd.

Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 26.

v 16.00 hodin (úterý)

Zápis zapsal: Ing. Kubík

ledna 2016

