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Zápis ze schůze Rady  ze dne 7.3.2017 

Přítomni + omluveni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy 

Program: 

I. Zahájení jednání Rady   – předseda PaedDr. Jaroslav Halík  
Vyhodnocení druhého maturitního plesu 

• Předseda poděkoval všem organizátorům za skvělou a bezproblémovou práci, 
která kladně ovlivnila celý průběh plesu, opětovně vyzdvihl důležitost této 
činnosti a poděkoval znovu i organizátorům prvního termínu maturitního 
plesu 

• Na základě požadavku z minulé Rady byly posíleny služby v šatně, což 
umožnilo plynulejší příchod hostů plesu, netvořily se neúměrně dlouhé fronty 

• Osvědčilo se nové umístění společenské hry v patře, lístky byly v poměru 1:5, 
přičemž došly cca po jedné hodině od zahájení. Proto pro příští rok 
doporučeno zvážit využití poměru 1:6 v závislosti na hodnotě cen 

• Většina organizátorů společenské hry přivítala změnu v občerstvení pro 
organizátory – studené obložené mísy přímo u společenské hry, většinou 
účastníků doporučeno pro příští rok opět toto zajištění  

• Návrh : začít se spol.hrou o ½ hod.dříve, tedy ve 20,30 hod  

• Konečné vyúčtování plesů předá Mgr. Vydra předsedovi Spolku do dvou 
týdnů po skončení absolventského plesu, přičemž ani jeden z dosavadních 
plesů nebylo třeba dotovat z příspěvků, rozpočet na plesy je vyrovnaný 

Jednohlasně přijato 
 

II. Příprava absolventského plesu – pořadatel Spolek přátel JERGYM z.s. 
              - termín :    11.03.2017 
              - prodáno již cca 50% lístků, podepsána smlouva s kapelou i smlouva na pronájem sálu 
 - předpokládá se, že zbývající lístky budou rozprodány v den konání plesu, u vstupu do DK 
              - společenská hra – není organizována 
              - sraz organizátorů v 19.15 hod. u šaten Domu kultury – ostraha 

- někteří přihlášení organizátoři se omluvili, pan Zvolánek zajistí náhradu ( v případě nutnosti                 
se nabízí využití účasti p.Klimeše, p.Landsmanna a p. Halíka) 

              - celkovou organizaci zajistí p.Ing. Zvolánek  
 
               

III. Tisk školního Almanachu 

• S ohledem na složitost vydání školního Almanachu přímo školou převzal Spolek nad 
touto činností záštitu 

• Pan ředitel Mgr.Šťastný obstaral na pokrytí nákladů s tím spojených finanční 
sponzorské dary 

• Předseda Spolku zřídil pro tyto dary samostatný účet tak, aby činnost byla oddělena 
od běžných příspěvků členů Spolku (rodičů apod.). Tento účet bude i nadále používán 
pro případné sponzorské finanční dary určené přímo na konkrétní akce či činnosti. 
Číslo účtu : 2701164867/2010, zřízeno u FIO banky a.s., vedení a pohyby na účtu jsou 
bez poplatků 

Jednohlasně odsouhlaseno 
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        IV.  STAV VÝBĚRU PŘÍSPĚVKŮ    

• Předseda konstatoval, že přesné údaje dle jednotlivých tříd vzhledem k nemoci 
p.Lobové dnes nemáme k dispozici, budou připraveny na příští zasedání. 

• Předseda seznámil Radu s aktuálním stavem účtu, když zdůraznil, že částka je po 
příjmu z výnosu plesu a též úhradě téměř všech nákladů na první dva plesy (zbývá 
uhradit poplatek OSA za hudební produkci). 

   
 
 
       IV. Informace podané panem ředitelem  Mgr. Šťastným 

• Pan ředitel vyzdvihl práci organizátorů obou plesů, zdůraznil nezastupitelnou pozici 
Spolku v této oblasti a všem členům Rady, kteří plesy organizovali, poděkoval. 

• Seznámil členy Rady s tím, že škola obdrží finanční prostředky na výměnu všech oken 
ve škole. Od této akce si slibuje zlepšení tepelného klimatu ve škole (obzvláště 
v zimním období) a též úsporu na energiích. Výměna bude probíhat v tomto roce, a 
to postupně, za provozu školy, omezen bude vždy pohyb studentů pouze v určité 
části školy. 

• Ve škole byl instalován nový nápojový automat s výběrem nápojů, které vyhovují 
nové stravovací vyhlášce. Jeho provoz bude vyhodnocen, prozatím se jeví, že o něj 
mají studenti zájem. 

• Nový školní Almanach bude spolu s tiskem z roku 2007 prvně k dispozici na plese 
11.3.2017. Distribuce bude prováděna za dobrovolný příspěvek, jinak zdarma. 

 
 
 

IV.   Žádosti  

a)   1.L příspěvek na ceny pro studenty na lyžařském kurzu   =  386,- Kč 
                                                       Jednohlasně odsouhlaseno 

 
 
b)   republikové finále družstva dívek, volejbal, Karlovy Vary. Ubytování + doprava.  
                                                                                                = 12.000,- Kč 
                                                                                                Odsouhlaseno   jednohlasně     
       
c)  v mezidobí od minulého zasedání nebyla vznesena žádná jiní žádost o příspěvek 
 
 
 
      V. Různé  

• ŠKOLNÍ WIFI 
              - je již plně funkční 
              - škola se tímto zapojila do projektu EDUORAM – možnost připojit se kdeko-li, kde tento  
                systém také využívají /jiné školy i v jiných zemích/, což dle ohlasu studentů tito velmi oceňují 

-možnost připojení je i pro členy Rady Spolku, přihlašovací údaje na požádání sdělí členům    
  předseda Rady       
 

• Termíny předání maturitních vysvědčení  + ocenění OSOBNOST TŘÍDY maturitních tříd: 
o Zahájení maturit se za Radu Spolku zúčastní místopředseda Rady, pan ing.Petr Kubík, 

termíny dohodne s panem ředitelem 
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o Předávání vysvědčení na radnici: 
 

26.5 pátek 

10:00 - 10:45 4. A 30 

10:45 - 11:30 4. B 31 

11:30 - 12:15 4. M 28 

 

31.5. středa 

9:00 - 9:45 Oktáva 25 

9:45 - 10:30 4. L 31 

 
              Z těchto termínů vyplývá, že třídní učitelé končících ročníků předají prostřednictvím p.ředitele 
předsedovi Rady Spolku návrhy na ocenění OSOBNOST TŘÍDY nejpozději do 5.4.2017 
 

• Den učitelů – Rada Spolku, stejně jako v minulém roce, připravila pro vyučující drobnou 
gratulaci ke Dni učitelů. Schválen nákup drobného dárku (předseda Rady zajistil nákup a  
přinesl jeho ukázku), květiny popř. dle místa konání i drobné občerstvení. 

• Jednohlasně odsouhlaseno 
 

 
 
 
 

                  Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 9. května 2017 
v 16.00 hodin  (úterý)  

 

účast povinná  

 

Zápis zapsal:  ing. Kubík Petr 

 


