Spolek přátel JERGYM, z.s.

IČO: 491 11 639
Zápis ze schůze Rady ze dne 17.KVĚTNA 2016

Přítomni + omluveni: VIZ PREZENČNÍ LISTINA
Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy
Program:
I.

II.

Zahájení jednání Rady – předseda PaeDr. Jaroslav Halík
Poděkování předsedy za práci vyučujících nad rámec svých povinností pro studenty.
Zpětné informace z třídních schůzek – vše proběhlo dle norem, podány informace o
využití příspěvků – financí pro studenty na mimoškolní aktivity včetně cen pro úspěšné
studenty.
Zprávy ze školy – přednesl pan ředitel
- v dubnu proběhlo přijímací řízení, čeká se na odvolání z kraje
- příprava maturit – písemné maturity proběhly začátkem května
(z matematiky byli 3 studenti neúspěšní)
- ústní maturity budou probíhat od 23.května
- předání vysvědčení na Radnici bude 01.06.2016 a 08.06.2016 od 9.00 hodin
- ostatní informace ohledně maturit na webu školy
- přes prázdniny se budou upravovat učebny – cca rozpočet 500 tis. Kč
- oprava nákl. výtahu (přes kraj – finance) – 150 tis. Kč
- nový kotel – 180 tis. Kč
- havárie vody na WC – přes pojišťovnu
- úspěchy studentů – i díky Spolku (proplácení jízdného)
- přehlídka studentských odborných prací – 6 x 1 místo
- student Bartl – 2.místo v Republice – anglický jazyk

III. Návrh na cenu OSOBNOST TŘÍDY
- vybrána konečná verze a proměněna v pamětní medaile – návrh na přesný vybraný počet
studentů bude do 10.06.2016
- podařilo se za nezměněnou cenu dohodnout výrobu větší mince, než bylo původně.
Konečná velikost : 31,1 g – 999 Ag – 37 mm, mince bude personifikována
- poté pan předseda zadá do výroby.
IV. Žádosti
a) velké holandské růže na předávání maturitních vysvědčení
/odsouhlasen příspěvek do 69,- Kč na 1 kus/
zajistí p.Lobová – objednáním z Holandské burzy a dovoz na Radnici zajistí pan Zvolánek
b) odměna pro studenty s výborným prospěchem – 2 studenti á 1.000,- Kč – poukázka na knihy dle
vlastního výběru
/odsouhlaseno 1.000,- Kč příspěvek na studenta/
c) ústní maturity – platba za občerstvení přes školní jídelnu

/odsouhlasen příspěvek do 5 tis. Kč/

d) požadavek na xerox papír (150 balíků po 500 listerch papíru) – dodán škole napřímo z Konicy
Minolty (knihovna, výtvarná výchova)
/odsouhlaseno 15.500,- Kč/
e) pro studenty – úspěšní řešitelé olympiád – předplatné elektronické časopisu VESMÍR pro 15
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/odsouhlaseno á 50,- Kč/studenta/

f) studentce Balharové dle jejího požadavku bude proplacena vazba + tisk práce na SOČ (postoupila
do celostátního kola) + bude proplaceno dalším postupujícím 6 studentům
/odsouhlasen příspěvek dle skutečných nákladů,
maximálně však do 800,- Kč/studenta /
g) spoluúčast na ukončení škol. roku na Domečku v červnu /odsouhlasen příspěvek na spoluúčast
5000,- Kč/
h) příspěvek na nájemné pro pěvecký sbor Gaudea

/odsouhlaseno 1000,- Kč /

Ch) pro studenta Matěje Pura schválena žádost na Astronomii – celostátní kolo
/odsouhlaseno = 469,- Kč/
i) poukázka „Jeronýmek“ pro cca 1 student– výběr po pedagogické Radě
/odsouhlaseno = 1.000,- Kč/studenta/
a dále poukázky pro studenty se samými jedničkami – max. 1.000,-Kč/student. Předpokládaný
počet do deseti studentů.
j) předání sošky „Jeroným“ - na Akademii - pro osobnost školy
/odsouhlaseno = 5.500,- Kč, 1 soška/
k) odsouhlaseny příspěvky na školní Akademii jako každý rok – konání – 29.06.2016 od 10.00 hodin
v Lidových Sadech
- pronájem sálu, ozvučení, ceny, květiny, občerstvení
/odsouhlasena max. částka 23.000,- Kč/
l) příspěvek na Harmonizační dny 1.ročníků na září, než budou odsouhlaseny a vybrány nové
příspěvky
/odsouhlaseno 150,- / studenta = předpoklad 150 studentů/
m) Literárně-historická exkurze lanovkou na Ještěd – poté Český Dub
/odsouhlasen příspěvek na třídu =4.500,- Kč/
n) příspěvek na dopravu Hokejbalu

/odsouhlasen příspěvek = 5.000,- Kč/

o) příspěvek za účastnický poplatek na Ekologickou olympiádu – 3 členné družstvo
/odsouhlasen příspěvek =2.070,- Kč/
p) příspěvek na Dopravu Ondřeji Slunéčkovi = TV JERGYM
/odsouhlasen příspěvek = 96,- Kč/
q) Za umístění v celostátních olympiádách se bude hradit cestovné + věcná cena za úspěch a to
paušál v max.výši =1.500,- / studenta
/jednohlasně Radou Spolku odsouhlaseno/
r) odsouhlasena exkurze na třídu PRIMA cca =5.000,- Kč (VČETNĚ AUTOBUSU A VSTUPŮ)
/jednohlasně Radou Spolku odsouhlaseno/
S) DALŠÍ DROBNÉ VÝDAJE BUDOU ŘEŠENY OPERATIVNĚ S PANEM ŘEDITELEM DO VÝŠE
10 – ti tisíc Kč
/jednohlasně Radou Spolku odsouhlaseno/
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Příští schůze RADY SPOLKU se koná
…………………v úterý 28.6.2016, od 16,00 hod.…………………………………….
účast všech žádoucí – jedná se o poslední schůzi tohoto školního roku !!!!

Další zasedání bude svoláno na počátku nového školního roku.

Zápis zapsal: Ing. Kubík

