
IČ: 49111639                                                                                                           Spolek přátel JERGYM, z.s.

Zápis ze schůze Rady  ze dne  09.05.2017

Přítomni + omluveni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy 

 Program:

1. Zahájení jednání Rady   – předseda PaeDr. Jaroslav Halík 
               
        2. Slovo p. ředitel Mgr. Šťastný informoval o :

 přijímacích zkouškách –  předpoklad naplnění všech tříd,
 dokončeno nové hřiště 
 plánuje se venkovní učebna, čeká se na příděl financí
 okna v budově školy řeší se s Krajem, probíhá výběrové řízení, předpoklad oprav 09/2017
 rekonstrukce laboratoře chemie + změna ÚT (budoucnost)
 proběhla modernizace do kuchyně – konvektomat, vybavení bude patřit škole
 nová počítačová učebna, učebny s dataprojektorem (budoucnost)
 Zahájení maturit dne 16.05.2017 v 7.15 hodin
 Do 31.05.2017 návrhy na osobnost třídy.

3.  Pan předseda PaedDr. Halík informoval o výběru příspěvků

Nejhorší průběh výběru příspěvků :  4L , 4M, Oktáva
Přitom nejvíce prostředků ze Spolku plyne právě pro 4.ročníky (plesy, hudba, Osa za hudbu, sál, 
maturity, květiny na ples, květiny na předávání maturitního vysvědčení na Radnici, stipendia, 
společenská hra na plese atd.)

Doporučení pro příští rok :  nejdříve výběr příspěvků a poté budou výdaje. 
                                                                                               Schváleno : všemi přítomnými jednohlasně

 
 

4.   Pan předseda PaedDr. Halík poděkoval za organizaci a účast rodičů při přípravě všech 3 plesů.

Celkem příjem ze všech plesů                :    348.098,- Kč

Celkem všechny výdaje na plesy           :    372.511,- Kč 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 Ztráta ze všech 3 plesů                               -  24.413,- Kč 

(způsobeno především absolventským plesem – drahá hudba, nižší prodej vstupenek)

 ztráta byla pokryta z distribuce Almanachu – sponzorské dary, nebyly použity příspěvky rodičů
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5. Žádosti a příspěvky aktuálně

Stav bankovního účtu ke dni 09.05.2017  =384.129,22 Kč.

Z tohoto zůstatku bude čerpáno na :

a) květiny k maturitnímu vysvědčení na předávání na Radnici pro všechny maturitní ročníky

           cca 7.000,- Kč                                                                                     Schváleno: všemi hlasy

b) 3 kusy sošky „Jeroným“ na Akademii           cca =7.000,- Kč                   Schváleno : všemi hlasy

c) Den učitelů                                                                     828,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy 

d) přeprava studentů na turnaj v hokejbale           =6.000,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy 

e) stříbrné medaile pro osobnost třídy                    =3.715,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy

f) celostátní přehlídka Dětského divadla                 =9.000,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy

g) Dějepisná exkurze                                                   =2.560,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy

h) Jazykový pobyt ve Francii (14.studentů)             =7.000,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy

ch) Jazykový pobyt v Anglii (85 studentů)              =42.500,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy

i) Výměnný pobyt s Němci a exkurze                       =9.920,- Kč                    Schváleno: všemi hlasy

j) Občerstvení pro konání maturit                            =7.000,- Kč                    Schváleno: všemi hlasy

k) SUMMIT                                                                    =2.000,- Kč                    Schváleno: všemi hlasy

9) Ostatní drobné výdaje                                            =2.692,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy                  

10) Výdaje na Akademii (nájemné a ostatní organizační a materiálové zabezpečení 

                                                                                       =15.000,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy                   

11) Rozloučení s koncem roku – „Domeček“ poděkování pro vyučující  

                                                                                        =  5.000,- Kč                   Schváleno: všemi hlasy                  

           

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem předpokládané výdaje na žádosti             =127.215,- Kč 
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6. POZVÁNKA NA závěrečnou schůzi Rady + AKCI „DOMEČEK“ A TO DNE 28.ČERVNA 2017 V 16.15 
HODIN.

7. POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII KONAJÍCÍ SE DNE 29. 06. 2017

- Jako každý rok Spolek hradí náklady na tuto akci, která je velmi důstojným a pěkným zakončením 
školního roku.  

- Předseda Rady doporučuje všem členům rady návštěvu této školní akce

 

SCHŮZKA RADY SPOLKU MIMOŘÁDNĚ DNE

28.ČERVNA 2017 OD 15.45 HODIN ve sborovně školy

PŘED AKCÍ „DOMEČEK“ !!!!

                                                                                                  
účast povinná 

Zápis zapsal:  Ing. Petr Kubík


