
IČ: 49111639                                                                                                           Spolek přátel JERGYM, z.s. 

Zápis ze schůze Rady  ze dne 22.listopadu 2016 

Přítomni + omluveni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy, Mgr. Jiří Vydra – zástupce ředitele 

 Program: 

I. Zahájení jednání Rady   – předseda PaeDr. Jaroslav Halík  
               Návrh na přijetí nového člena Rady a to: 
               paní Barbora Kozlíková – 1.L. 
               student 4.A. – Petr Hoffmann 
               pan Dušan Kmetyo - sekunda 

Jednohlasně přijato 
 

II. Příprava maturitních plesů – pořadatel Spolek JERGYM z.s. 
              - termín : 1. Ples     Leden   06.01.2017  
              -  třídy :  4.A., 4.B., OKTÁVA 
              - prodáno již cca 50% lístků, podepsána smlouva s kapelou (BAREŠ), od půlnoci DJ  
              - společenská hra – každý ve třídě se snaží získat příspěvky do této hry 
              - sraz organizátorů v 18.45 hod. u šaten Domu kultury – ostraha 
              - sraz organizátorů do společenské hry v 18.15 hodin 
              - dovoz květin a dovoz cen do společenské hry zajistí p.Ing. Zvolánek a p. Mgr.Lobová 
 
               
     III.    ŠKOLNÍ WIFI 
              - ze Spolku příspěvek na vybudování a podporu WIFI  
              - systém CISCO, nákup z USA, nyní v provozu 11 ks, pokryt střed školy 
              - objednání ještě 10 ks po dodání všech součástek 
              - studenti dostávají přístupové kódy přes třídního učitele 
              - škola se tímto zapojila do projektu EDUROM – možnost připojit se kdeko-li, kde tento  
                systém také využívají /jiné školy i v jiných zemích)       
              - žádost na dofinancování a dobudování sítě ve výši cca20 tisíc Kč  

Jednohlasně odsouhlaseno 
 
     IV.  STAV VÝBĚRU PŘÍSPĚVKŮ    
            Od září 2016 do 22.listopadu již vybráno na běžný účet Spolku  82,58 %.      
            Stav příspěvků včetně  převodu peněz z loňského roku činí ke dni 22.listopadu = 480 tisíc Kč.  
 
 
     IV. Informace podané panem ředitelem   
       - dne 23.listopadu 2016 se budou konat třídní schůzky 
       - soutěž Excelence – 28 bodů – Gymnázium a střední Pedagogická škola se umístila do desítky  
            nejlepších škol v republice 

- školní bufety (nová vyživová vyhláška do škol) – obměna sortimentu 90% není poživatelná 
          pokles tržeb o 30%  (přezdívka „Zverimex)  
       -  prezentace EDUCA – Spolek přispěl na tištění plakátů ve výši = 3.419,- Kč 
       - beseda s panem Farským – poslanec Parlamentu ČR 
       - přihlášky na VŠ – kontrola údajů, e-mail /velmi důležité !/  
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IV.   Žádosti  

a)   účast na soutěži v Litomyšli (3 studenti á 1.100,-)   =  3.300,- Kč 
                                                       Jednohlasně odsouhlaseno 

 
 
b)   kurz první pomoci 12 hodin  pro 3.M.  – 30 studentů á 500,- /student příspěvek  
                                                                                                = 15.000,- Kč 
                                                                                                Odsouhlaseno   (1 hlas se zdržel hlasování)     
       
c)  Den Veteránů – položení květin                                    = 140,- Kč za kytici 
 

                                                       Jednohlasně odsouhlaseno 
 
d)  nákup plexiskla do rámů pro výtvarný mimoškolní kroužek  - práce studentů  
                                                                                                  =  7.000,-  Kč  
                                                                                                 Jednohlasně odsouhlaseno 
 
e)  startovné v PIŠQWORKÁCH – 3 studenti  á 220,- Kč        = 660,- Kč  
                                                                                                 Jednohlasně odsouhlaseno 
 
f)    studentský Pražský summit – faktura proplacená ze Spolku za delegátský poplatek  4 studenti 
                                                                                                      = 3.400,- Kč  
                                            + příspěvek na dopravu  ve výši  = 2.555,- Kč     
                                                                                                  Jednohlasně odsouhlaseno         
 
g)   příspěvek na papír xerox pro studenty – v říjnu 30 balíků   
                                                                                                       =  10.695,- Kč 
                                                                                                  Jednohlasně odsouhlaseno         
 
h) příspěvek zaplacen na harmonizační dny prvních ročníků pro žáky i instruktory  
     150 studentů á 150,- Kč na studenta                                 = 22.500,- Kč            
 
   
h) příspěvek na návštěvu švýcarských studentů                    =  7.500,- Kč  
                                                                                                       Jednohlasně odsouhlaseno         
 

                  Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 17.ledna 2017 
v 16.00 hodin  (úterý)  

 

účast povinná  

 

Zápis zapsal:  Bc. Povolný Josef 

 


