IČ: 49111639

Spolek přátel Jergym, z.s.
Zápis ze schůze Rady ze dne 26.9.2017

Přítomni + omluveni:
Hosté:

viz Prezenční listina

Mgr. Štastný, ředitel školy

1. Zahájení jednání Rady: předseda PaedDr. Jaroslav Halík
2. Přijetí nových členů Rady:
1. Mgr. Kamila Podobská 1.C
přijata 100% přítomných hlasů
2. Mgr. Jitka Horáčková
Prima přijata 100% přítomných hlasů
3. Ing. Petr Novotný
1.A přijat 100% přítomných hlasů
Návrhy na nové členy prozatím nejsou ze tříd 1.B a 1.M
3. Slovo p. ředitele, Mgr. Štastný informoval o:
- Provedeny opravy ve školní kuchyni – nové vybavení (560 tis. Kč)
- Nová počítačová učebna (360 tis. Kč)
- Výmalba tříd a školní jídelny (100 tis. Kč)
- Na základě iniciativy studentů ve škole nový automat – salátový bar, odpovídá složením
nové pamlskové vyhlášce
- Probíhá výběrové řízení na výměnu oken celé školy v hodnotě cca 14 mil. Kč, práce
budou probíhat během školního roku postupně.
4. Informace o hospodaření Spolku:
Zůstatky na účtech Spolku k 31.8.2017
241.899,- Kč
31.8.2017 je též konec účetního období
účetnictví za loňský účetní rok bude předloženo ke schválení Radě Spolku a po schválení
daňovým poradcem samostatně vyvěšeno na webu školy
5. Členské příspěvky pro členy Spolku:
Předseda navrhl ponechat příspěvek ve výši 700,- Kč.
Přijato 100% přítomných hlasů
Doporučený termín úhrady : nejpozději do 30.11.2017
příspěvky se platí na účet FIO banky a to : 280 086 8966/2010
6. Rozpočet spolku na rok 2017/2018
Přijmy:
Výběr příspěvků (odhad 95%)
438.900,- Kč
Rezerva předchozích let
200.000,- Kč
Celkem
638.900,- Kč
Výdaje:
viz položkový rozpočet
638.900,- Kč
Změny v rozpočtu reagují na skutečné čerpání v předchozích letech.
Rozpočet schválen 100% přítomných hlasů.
Schváleno vytvoření elektronického formuláře pro jednodužší podávání žádostí o
příspěvky, jako alternativy k současné praxi podávání žádostí.
Pan ředitel byl požádán o zajištění tvorby tohoto formuláře u vyučujícíh IT.
Nově tedy půjde žádat i následovně :
• formulář vyplní žádající vyučující a odešle ze své školní e-mailové adresy panu
řediteli,
• který na něj doplní své stanovisko a elektronicky předá předsedovi Rady.

•

Schválení pak proběhne v souladu s vnitřní směrnicí Rady, výsledek bude sdělen
opět elektronicky (či na Radě zápisem z Rady).

7. Doplnění pravidel pro čerpání rozpočtu:
- Spolek přátel Jergym,z.s. bude organizovat maturitní ples a podílet se na
organizaci dalších akcí spojených s maturitami pouze v těch třídách, které budou
ze 100% členy Spolku.
- Pro maturitní třídy je stanoven limit příspěveku na květiny pro maturitní ples. Limit
příspěvku na každou třídu se vypočítá dle vzorce : počet studentů ve třídě x 80,Kč.Tento limit příspěvku je chápán jako maximální, a to pro celkovou objednávku
květin do třídy (studenti + třídní profesor/ka). V případě, že si studenti zvolí finančně
náročnější květiny, budou se spolupodílet na jejich financování částkou převyšující
výše stanovený limit příspěvku pro třídu.
8. Maturitní plesy:
a) Spolek schválil 100% přítomných hlasů „Pokyny pro přípravu tomboly“
Garantem tomboly bude paní Landsmanová, děkujeme.
b) S pokyny budou seznámeni žáci přes třídní učitele,
c) Na další zasedání budou pozváni zástupci maturitních tříd a bude se s nimi projednávat
připravenost plesů a tomboly
d) Budou požádáni cca 4 studenti z 3.ročníků o pomoc při převozu tomboly, odměnou
možnost účasti na plese zdarma – o zajištění byl požádán p. ředitel Mgr. Štastný.
e) Termíny plesů:
5.1.2018
9.2.2018 třidy zatím neurčeny
9. Různé
- Občas problémy s připojením ke školní Wi-fi (více studentům nefungují přístupová
hesla), pan ředitel byl požádán o zařízení nápravy i za pomoci např. vyučujících IT tak,
aby měl každý student přístup funkční. Děkujeme.
- Byly předloženy následující žádosti o příspěvky ze Spolku:
1) P. Divíšek
příspěvek 3000,- Kč pro 30 studentů historicko-zeměpisného
semináře na exkurzi v Praze – schválen 100% přítomných hlasů
(dodá ještě jmenný seznam účastníků)
2) Výměnný pobyt v Dánsku: příspěvek 9.500,- Kč pro 25 studentů na vstupy během
pobytu - schválen 100% přítomných hlasů
(dodá ještě jmenný seznam účastníků)
3) Příspěvek ze sociálního fondu 220,- Kč na exkurzi – schválen 100% přítomných
hlasů
10. Další schůze Rady spolku proběhne v termínu 21.11.2017 od 16 hod. !!!
Přílohy:
a) Prezenční listina
b) Rozpočet na rok 2017/2018 – bude zveřejněno jako samostatný dokument
c) Pokyny pro přípravu tomboly - bude studentům předáno jako samostatný dokument
Zápis zapsal:

Bc. Josef Povolný

