
IČ: 49111639                                                                                                           Spolek přátel JERGYM, z.s. 

Zápis ze schůze Rady  ze dne  24.01.2017 

Přítomni + omluveni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

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

 Program: 

I. Zahájení jednání Rady   – předseda PaeDr. Jaroslav Halík  
                

II. Příprava 2. plesu a zhodnocení 1. maturitního plesu – pořadatel Spolek JERGYM z.s. 
              - termín : 1. Ples     Leden   06.01.2017  
              -  třídy :  4.A., 4.B., OKTÁVA 

• Organizace plesu proběhla v pořádku, ze strany DK nebyly stížnosti a vyúčtování plesu 
bude provedeno až na závěr po pořádání  3. Plesu Absolventů. 

• Problémy se vyskytly u šaten – DK zabezpečil málo šatnářek, pro příští ples je nutno 
zajistit jejich větší množství. 

• Organizátorky společenské hry navrhují zajistit jejich  občerstvení formou studených 
obložených mís přímo do prostoru společenské hry, na večeři se nestihnou vystřídat. 
Toto opatření bylo Radou schváleno. 

• Předseda poděkoval všem organizátorům letošního 1.maturitního plesu za jejich 
odpovědnou práci. 

 
              - termín konání 2. Maturitního plesu je 17.02.2017 v pátek 

• Třídy 4.L., 4.M.  

• Organizaci zajišťuje předseda p.Halík 

• Organizaci společenské hry zajišťuje paní Landsmannová 
            
               
     III.  STAV VÝBĚRU PŘÍSPĚVKŮ 2016/17, vyúčtování 2015/16   

• Ke dni 24.ledna 2017 bylo vybráno = 436 tis. Kč. 

• Výdeje na mimoškolní činnost ke dni 24.ledna 2017 jsou ve výši = 125 tisíc Kč 

• Všichni členové Rady obdrželi spolu s pozvánkou na dnešní jednání i Dokument s 
přehledem Příjmů příspěvků v roce 2015/16 a jejich vyúčtování, aby si mohli 
dokument dopředu prostudovat. K této problematice nebyl vznesen žádný dotaz. 
Účetní paní Lobová doplnila informaci o té skutečnosti, že účetnictví Spolku za rok 
2015/16 bylo ověřeno daňovým poradcem, a to bez závad a připomínek. 

Dokument byl jednohlasně odsouhlasen. 
 
 

IV.   Žádosti  

a)   účast na soutěži Futsal Teplice   =  3.862,- Kč 
                                                       Jednohlasně odsouhlaseno 

 
 
b)   doprava ostatních sportovců do Jičína = 2.606,- Kč 

                                                                           
z těchto výdejů jsme si vyfakturovali od Asociace příspěvek nazpět ve výši = 2.000,- Kč                      

Jednohlasně odsouhlaseno 
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c)  dofakturování WIFI – únor fakturace                                     = 5.481,- Kč 
 

                                                       Jednohlasně odsouhlaseno 
 
d)  proplaceno školení první pomoci ( ve třídě plně vybrány příspěvky do Spolku) – třída 3.M. 
                                                                                                  =  15.000,-   Kč  
                                                                                                 Odsouhlaseno většinově/ 1 nesouhlasil/ 
 
 
 
 
 

                  Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 07. 03. 2017 
v 16.00 hodin  (úterý)  

účast povinná  

 

 

Zápis zapsal:  Bc. Povolný Josef 

 


