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Spolek přátel JERGYM, z.s.
Zápis ze schůze Rady ze dne 10..4.2018

Přítomni + omluveni:

viz Prezenční listina

Hosté:

Mgr. Štastný, ředitel školy,

1. Zahájení jednání Rady:

předseda PaedDr. Jaroslav Halík

2. Hodnocení plesu z 9.2.2018
p.Halík, p. Zvolánek :
- velmi dobře připravená studentská společenská hra, pochvala žákům 4.ročníků
- lístky prodány všechny, během plesu žádné problémy, občerstvení na místech místo stravenek
hodnoceno pozitivně především u společenské hry
- ples nebude prodělečný , nákladově bude vyrovnaný
- oba plesy si na své náklady vydělaly, není třeba je dotovat z příspěvků rodičů
- organizačně vše v pořádku, pochvala všem organizátorům – členům Rady za aktivní účast,
poděkování p. Vydrovi a p. Přibylovi za práci při zajištění obou plesů a též studentům 3.ročníků za
pomoc při převozu cen do KD
- zvláštní poděkování členům Rady p. Zvolánkovi, p.Lobové a p.Landsmannové za příkladnou
práci na zajištění obou plesů
3. Informace výběru příspěvků
• zlepšil se stav výběru příspěvků, z celé školy zbývá nezaplaceno za 16 studentů.
• Každý člen Rady obdržel seznam se stavem ve „své“ třídě. Projednají na třídních
schůzkách. Tam, kde je 100% vybráno – předseda požádal o předání poděkování rodičům
studentů.
• U žádostí o příspěvky je vždy kontrolován jmenný seznam účastníků, příspěvek je
poskytován pouze členům Spolku (ten, kdo nemá uhrazen členský příspěvek, nemůže
očekávat úhradu ze strany Spolku)
4.Informace ke dni učitelů
Předseda informoval, že na provozní poradě školy předal jménem rodičů studentů (i jménem
Rady) vyučujícím gratulaci a Radou schválené dárky – bloček a propisovačku s logem Spolku
přátel JERGYM a též každý vyučující obdržel květinu. S předáním pomohli studenti kvarty.
Vyučující pozornost velmi potěšila, mnozí z nich následně děkovali i e-mailovou poštou.
5. Slovo p. ředitele, Mgr. Štastný informoval o:
• Pan ředitel poděkoval za milou gratulaci a dárky ke dni učitelů, potvrdil, že byli vyučující
potěšeni.
• Poděkoval Radě za velmi zdařilou organizaci obou plesů.
• Informoval o probíhající výměně školních oken. Již dnes je patrná energetická úspora, okna
mají vyšší kvalitu, než původní. Instalace zastínění proti slunci započne obratem po
dokončení výměny oken.
• Dlouhodobě onemocněl pan školník, byla zajištěna náhrada – pan Škoda
• Do důchodu odešla paní knihovnice. Je zajištěna prozatímní náhrada, stálý pracovník
nastoupí do tří měsíců.
• Díky schválené reformě regionálního školství se panu řediteli otevřel větší prostor pro
dělení tříd. Využít ho chce především na dělení hodin matematiky, a to u tříd, které již budou
mít z tohoto předmětu povinnou maturitu.
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Po šesti letech se ze zákona koná konkurz na místo ředitele školy. Pan Mgr.Šťastný se do
konkurzu opět přihlásil, Rada mu vyjádřila podporu.

6. Čerpání rozpočtu a žádosti o příspěvky
- stav účtu cca 505.000,- Kč
- od minulého zasedání byly proplaceny schválené akce:
• 1. maturitní ples a částečně i druhý, školní kroužky, veškeré dosud obdržené žádosti na
podporu studentů a sportovních aktivit.
• Nákup laviček na chodby školy – celkem 17 ks za téměř 50.000,- Kč : již jsou ve škole,
Rozmístěny budou v dubnu, po dokončení výměny oken.
Dále byly od posledního zasedání Rady Spolku dle pravidel hospodaření proplacené žádosti o
příspěvky :
1) Příspěvek ze sociálního fondu na dva pracovní sešity ČJ (vyučující
Mgr.Horanová)
2) Paní prof. Šibravová - ekologická olympiáda 2400 Kč (startovné pro 3
družstva)
3) Celostátní finále ve florbalu – doprava ve výši 5.000 Kč (Sport. asociace, které
jsme členem, vrátila zpět 2.000,-Kč)
4) Příspěvek na ročníkovou práci studenta Vobořila (grafické přílohy, které budou
dále školou využívány jako výukový materiál). Příspěvek poskytnut na základě
elektronického hlasování členů Rady.
5) Příspěvek na exkurzi studentů do Polska (Osvětim). Příspěvek poskytnut na
základě elektronického hlasování členů Rady.
Nové žádosti :
1. Kabinet výuky NJ žádá o příspěvek na výuku lektorkou – rodilou mluvčí. Rada jednohlasně
schválila limit 250 Kč/hodina, max. 20 hodin do konce školního roku. Podmínkou je
fakturace lektorkou, Rada není zaměstnavatel.
2. Na jazykovou exkurzi do Normandie schválila Rada jednomyslně příspěvek ve výši 500,Kč/student. Počet účastníků : 28.
3. Třídní profesorka sekundy požádala o příspěvek pro třídu na školní exkurzi na konci
školního roku – v rámci pedagogického řešení kolektivní atmosféry třídy byl příspěvek i v
návaznosti na akci z loňské primy doporučen panem ředitelem. Třída již druhým rokem
vykazuje 100% výběr příspěvků. Rada zvážila klady i zápory, Po diskusi Rada schválila
nadpoloviční většinou hlasů (12 z 19 přítomných) příspěvek ve výši 300,-Kč/student.
4. Žádost o příspěvek pro absolventy kurzu znakové řeči v ročnících tříd „M“. 100 výukových
hodin stál účastníky 5.200,-Kč. Žádost byla o 500 Kč pro absolventy celého kurzu, 250 Kč
pro absolventy prozatím jednoho výukového roku. Rada navýšila příspěvek na 600,-Kč
(resp. 300,-Kč). Studenti pouze poloviny kurzu, kteří budou v příštím roce v kurzu
pokračovat, mohou požádat příští rok o doplatek.
5. Příspěvek na krajské kolo olympiády v dějepise ve výši 4.000,-Kč. Na tento příspěvek je
poskytnut Spolku dar pana senátora Mgr. Canova.
OSOBNOST TŘÍDY :
• V letošním roce jako první přišla nominace ze třídy 4.B.
• Rada obdržela žádost o udělení výjimky pro třídu oktáva – návrh na dva studenty, kteří se
dlouhodobě (6 let) starali o JERGYM TV. Návrh pro oba studenty byl schválen (18 pro, 1
člen se zdržel hlasování)
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Dále Rada obdržela od třídní profesorky 4.M návrh a žádost o výjimku z pravidel – žádost je pro tři
maturanty. Všechny tři návrhy byly velmi podrobně odůvodněny, doporučil je i pan ředitel. Rada i s
ohledem na to, že tato třída v minulosti ještě ocenění nečerpala, výjimku schválila 100% hlasů.
Třída 4.A návrh nedodala. Může tak učinit do 16.4.2018.
7. Různé
1) Ve středu 25.4. se uskuteční třídní schůzky. Členové Rady by měli předat informace o celkové
činnosti Rady, o schválených příspěvcích – zejména pak těch, které se týkají přímo třídy či
školy jako celku (nákup laviček na chodby školy, dokončení WiFi sítě, organizace plesů, podíl na
zabezpečení maturit a květin maturantům, úhrada nákladů na školní akademii na konci školního
roku pro celou školu....
2) Pan ředitel vznesl požadavek na účast člena Rady p. Kubíka na zahájení a ukončení maturit a
dále zabezpečení květin pro maturanty na předávání matur. vysvědčení. Přesné počty dopředu
nahlásí.
3) Žádný zástupce třídy nevznesl další námět na řešení pro Radu.
8. Příští zasedání
Další schůze Rady spolku proběhne v termínu 27.6.2018 od 16 hodin ve sborovně
školy. Pokračováním bude neformální vyhodnocení školního roku spolu s vyučujícími. Účast všech
žádoucí, jedná se o poslední zasedání v tomto školním roce (!!)
Přílohy:
a) Prezenční listina
Zápis zapsal:

ing. Petr Kubík

