
IČ: 49111639  Spolek přátel Jergym, z.s. 

Zápis ze schůze Rady ze dne 21.11.2017 
 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina 
 
Hosté:   Mgr. Štastný, ředitel školy, Mgr. Vydra, zástupce ředitele, zástupci 4.ročníků 
 
1. Zahájení jednání Rady: předseda PaedDr. Jaroslav Halík 
 
Zástupci 4.ročníků upozorněni, že pokud nebudou mít zaplaceny příspěvky, nebudou mít podporu 
Rady Spolku. Náklady na ples, maturity, květiny, občerstvení komisí si ponesou sami. Vyplývá to ze 
stanov Spolku, kdy tento podporuje především své členy (a jejich děti). 
 
 
2. p. Mgr. Vydra a zástupci 4.ročníků informovali o přípravách na ples: 
    - 1.ples 5.1.2018 – dojednán KD, posílení šatnářek, u vchodu 2 členové ochranky 
    - soutěž (společenská hra) bude umístěna nad schodištěm u sálu 
    - nasmlouván orchestr L.Bareše, OSA 
    - návrh na úpravu cen lístků na ples o cca 30-50 Kč – řešení na plesy v roce 2019 
    - 5.1.2018 ples 4.A + 4.B, zahájen prodej lístků, ceny do soutěže v počátku, odhad cca 400 cen 
    - Pokyny pro organizaci společenské hry zpracované p. Landsmanovou a schválené na minulé 
schůzi budou  
      4.ročníkům předány písemně. P.Landsmannová je odpovědnou osobou za Radu ve věcech 
organizace a přípravy. 
    - Limit na květiny 80,- kč/žák vč. květiny pro třídního učitele 
    - příspěvky a jejich výběr budou řešeny na třídních schůzkách 4.ročníků  
    - občerstvení na ples pro organizátora – tombola – obložené mísy, u vchodu stravenky 
    - doprava spol.hry  -p. Zvolánek, všechno, škola zajistí pomoc studentů ze třetích ročníků, odvoz ze  
       školy v 17,30 hod., vykládka kolem 18 hod. 
    - Sraz organizátorů – spol.hra 18,00 hod, u vchodu 18,45 hod. 
 
 
3. Zpráva auditora o účetnictví Spolku 
    Ing. Jan Majzner, daňový poradce (licence č. 1248), který provedl audit účetnictví za uplynulý 
účetní rok ( 1.9.2016 -  31.8.2017) informoval Radu, že audit účetnictví proběhl v pořádku. 
Zkontroloval jak účetní evidenci, tak prvotní doklady a neshledal žádné pochybení. Následně Rada 
spolku jednomyslně schválila účetnictví Spolku za rok 2016/2017 bez výhrad. 
 
 
4. Informace  výběru příspěvků 
    Ke dni 21.11.2017 zaplaceno od 545 členů (378.000,- Kč). Celkem by mělo být 670 členů. 
    K 21.11.2017 je na účtu Spolku 560 612,- Kč. Od 1.9.2017 proplaceno celkem 49.858,- Kč na činnost 
    Na třídních schůzkách apel na úhradu příspěvků. Zdůrazněno, že čerpání z rozpočtu je určeno   
především těm, kteří příspěvky uhradili. Není morální se nepodílet na příjmech Spolku a očekávat 
možnost čerpání z jejich zdrojů (vyjma odůvodněných případů sociálního programu). 
 
 
5. Slovo p. ředitele, Mgr. Štastný informoval o: 
 

- VŘ na výměnu oken ještě není ukončeno 
- školení (kurzy) pro učitele – hrazeno z fondů 
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6. Různé 
 

- Žádosti o příspěvky ze Spolku: 
 

1) P. Havlíková  příspěvek 150,- Kč pro 15 studentů – Ústav fyziky a chemie v Praze  
                            Příspěvek dostane ten, kdo má zaplacen příspěvek.   

 
2) Záloha 1000,- Kč na dopravu do Prahy pro družstva v pišqorkách (5 členů) 

 
3) Příspěvek ze sociálního fondu na exkurzi – schválen 100% přítomných hlasů 

 

4) Příspěvek na cestovné pro basketbalové družstvo do Jindřichova Hradce – tomu, kdo 
má uhrazen příspěvek Spolku, jinak ne! 

 

5) Příspěvek na nákup keramické hlíny 5500,- Kč, barvy 5000,- Kč – mimoškolní činnost, 
schváleno 100% přítomných hlasů 

 

6) Možnost pořídit lavičky na chodby i v roce 2018 cca 15 ks á 2000,- Kč ( v rozpočtu 
máme částku 50.000Kč, v rámci této sumy počet a specifikaci upřesní pan ředitel, 
můžeme čerpat celou rozpočtovanou částku). Pan ředitel seznámil členy s typem 
laviček, které jsou u studentů oblíbené. Schváleno pořízení z peněz Spolku a následné 
převedení do majetku školy darovací smlouvou. 

 

7) Na Den učitelů schválen návrh předsedy Rady na drobné dárky, za objednání 
odpovídá předseda 

 

 
10. Další schůze Rady spolku proběhne v termínu 23.1.2018 od 16 hod. !!! 
 
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
 
 
Zápis zapsal: Bc. Josef Povolný, ing.Kubík 

 
 
 
 
 


