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Zápis ze schůze Rady ze dne 23.4.2019 
 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina (přítomno 15 z celk.počtu 26 členů) 
 
Hosté:   Mgr. Štastný, ředitel školy 
 
1. Zahájení jednání Rady: předseda dr. Jaroslav Halík 
 Předseda všechny přítomné přivítal. 
 Předseda poděkoval všem členům Rady, kteří se aktivně účastnili organizace obou 
maturitních plesů. Poděkoval i panu Zvolánkovi, který zajišťoval personální obsazení jednotlivých 
termínů, jakož i převezení krabic s cenami ze školy do kulturního domu. Organizace byla perfektní, 
plesy se vydařily. 
Po diskusi o organizaci Rada pro příští rok doporučuje následující opatření ke zlepšení :  

a) Místo pro tombolu dohodnout dopředu, bude-li opět v zadní části předsálí, dopředu 
připravit osvětlení. 

b) Uzavřít přijímání cen do Společenské hry cca týden před konáním plesu, zástupci 
Rady převezmou a překontrolují ceny a seznamy tak, aby nakonec nechyběly ceny 
uvedené v seznamech.  

c) Cena vstupenek na ples byla pro letošní rok upravena odpovídajícím způsobem (na 
250 Kč), ekonomicky sice ještě nejsou plesy vyhodnoceny (nedorazily zatím všechny 
faktury, např. OSA). Podle předběžných propočtů budou plesy finančně vyrovnané. 
 

2. Nákup nového vybavení školy – sedaček do vestibulu a chodeb. 
 Společně s pozvánkou na jednání Rady byla zaslána členům fotodokumentace k možnému 
nákupu nových sedaček. Rada projednala jejich umístění a schválila jejich nákup dle specifikace, 
kterou pan ředitel předá předsedovi. Diskuse proběhla na podnět p. Novotného, a to o materiálu, 
tvaru a umístění sedaček. Další prostředky budou věnovány na opravu stávajících sedaček (nového 
čalounění). Celková částka by měla odpovídat schválenému rozpočtu. 
 
3. Sady propisovaček – pro úspěšné studenty. 
 Společně s pozvánkou na jednání Rady byla zaslána členům fotodokumentace k možnému 
nákupu nových sad propisovaček. Jejich možný nákup je cílen jako odměna úspěšným studentům, 
kteří postoupili do krajských či celostátních kol olympiád či jiných soutěží, včetně sportovních. 
 Rada schválila nákup 100 ks sad v předpokládané ceně 80Kč/sadu. 
    
 
3. Informace pana ředitele 

• Pan ředitel poděkoval za bezvadnou organizaci plesů 

• Dále pan ředitel poděkoval za předanou gratulaci ke dni učitelů a dárek vyučujícím – květiny. 

• Informoval o stavu přijímacích zkoušek pro nový školní rok. Celkem se přihlásilo 449 
uchazečů, a to následovně : 

o 85 uchazečů na jednu třídu (30 studentů) pedagogické školy 
o 173 uchazečů na 2 třídy 4letého gymnázia 
o 191 uchazečů na jednu třídu osmiletého gymnázia 
Výsledky budou vyhlášeny 30.4.2019.  

• Maturity proběhnou od 20.5.  

• Ve dnech 9. a 10. května bude ředitelské volno 

• Studenti ve velkém využili možnost objednání triček a mikin s logem školy 

• Studenti byli úspěšní v biologické olympiádě, v němčině, ….. 
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4. Příspěvky a jejich výběr. Třídní schůzky 24.4. 

• K dnešnímu dni není uhrazen příspěvek od 14 studentů, s podivem většinou od 
předposledních ročníků – bez rozdílu oboru. Pokud se v těchto třídách výrazně nezmění 
přístup v příštím školním roce, nebude pro ně Rada pořádat maturitní ples. 

• Předseda požádal členy Rady, aby na zítřejších třídních schůzkách informovali především o 
následujících bodech : 

o Členství ve Spolku, úhrada členských příspěvků ve třetích ročnících je velmi 
problematická X oproti tomu v ostatních třídách poděkování za odpovědný přístup 

o Podpora členů Spolku a příspěvky členům (či jejich dětem studujícím ve škole), 
příspěvky jsou adresné 

o Přenášení případných podnětů ze tříd do činnosti Rady 
 
 
5. Žádosti o příspěvek 

1) Cestovné na republikové finále ve volejbalu – Lovosice, 1500 Kč. Schváleno 100% 
přítomných hlasů. 

2) Cestovné na republikové finále floorball, Jindřichův Hradec, 16500 Kč. Proběhlo 
elektronické hlasování, schváleno 100% hlasů.  

3) Cestovné Ostrava, superfinále floorball, 2860 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
4) Přednáška paleontologie pro 3 třídy, 3500 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 

Příspěvek neposkytnut studentům, kteří nemají zaplaceno (ti si uhradí 50 Kč vstupného 
sami). 

5) Výměnný pobyt studentů, Francie, 17500 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
S příspěvkem počítáno již v rozpočtu. 

6) Exkurze ekologická farma Hejnice, prima, 1200 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
7) Cestovné Hradec Králové, recitační soutěž francouzština, 232 Kč. Schváleno 100% 

přítomných hlasů. 
8) Příspěvek na výuku rodilou mluvčí, francouzština, 1500 Kč. Schváleno 100% přítomných 

hlasů. 
9) Účast studentů na ekologické olympiádě, 2400 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
10) Doprava floorball do Prahy, 5500 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
11) Startovné turnaj šachy, 350 Kč. Schváleno 100% přítomných hlasů. 
12) Tercie, vstupné při exkurzi do Prahy, 29 studentů po 150 Kč. Schváleno 100% 

přítomných hlasů. 
13) Krajské kolo olympiády v dějepisu, drobné ceny a strava účastníků. Příspěvek ve výši 

účelového sponzorského daru pana senátora ing. Canova. 
14) Jazykový pobytový kurz v Anglii, plánovaný na září 2019, 49 studentů po 800 Kč 

(39200Kč) Schváleno 100% přítomných hlasů, bude provedena kontrola úhrady 
příspěvků. 

15) Příspěvek na terén.exkurzi biologie do Českého krasu 4180 Kč. Schváleno 100% 
přítomných hlasů, bude provedena kontrola úhrady příspěvků. 

16) SOČ – žádost o úhradu cestovného, 1267 Kč, Benešová Tereza. Schváleno 100% 
přítomných hlasů. 

17) Exkurze do Kutné Hory, cestovné, 9400. Schváleno 100% přítomných hlasů, bude 
provedena kontrola úhrady příspěvků. 

18) Příspěvek na občerstvení maturitních komisí, do 5000Kč. Schváleno 100% přítomných 
hlasů. 

19) Je třeba rezervovat finance i na závěrečnou Akademii, harmonizační dny – dle 
schváleného ročního rozpočtu. Schváleno 100% přítomných hlasů. 

 
 



IČ: 49111639  Spolek přátel Jergym, z.s. 

 
7. Různé, diskuze 
   

• Diskuze proběhla postupně k jednotlivým bodům programu 

• Předseda na závěr znovu požádal členy Rady o aktivní vystoupení na zítřejších třídních 
schůzkách 

• Byly připomenuty termíny pro odevzdání nominací na ocenění OSOBNOST TŘÍDY jak u 
maturitních ročníků, tak i u ostatních tříd. 

 
   

 
8. Další schůze  
Rady Spolku proběhne v termínu 26. června 2019 od 16 hod. opět ve sborovně školy !!! 
 
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
 
Zápis zapsal: ing. Petr Kubík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


