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Zápis ze schůze Rady ze dne 24.6.2020 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina (přítomno 20 z celk.počtu 27 členů) 
 
Hosté:   Mgr. Jaroslav Štastný, ředitel školy 
 
 
1. Zahájení jednání Rady: předseda dr. Jaroslav Halík 
 Předseda všechny přítomné přivítal, a to včetně pana ředitele Mgr.J.Šťastného. 
 Předseda poděkoval všem členům Rady, kteří se aktivně účastní činnosti Rady. Jmenovitě 
poděkoval zástupcům končících ročníků a vyzval je k setrvání v Radě. Poděkoval všem za jejich ochotu 
věnovat se ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, práci ve prospěch Spolku přátel Jergym.  

 
. Informace pana ředitele 

 Pan ředitel poděkoval všem přítomným za ochotu pracovat v Radě, zdůraznil dlouholetou 
dobrou spolupráci školy a rodičů a vyzdvihl vysokou důležitost a potřebnost Spolku pro chod 
celé školy  

 Informoval o průběhu a klasifikaci na konci školního roku 

 Proběhly termíny maturity, seznámil Radu s jejich výsledky a podal rozbor příčin neúspěchu 
některých studentů u maturit 

 V létě proběhne rekonstrukce školy – výtahy  
 
 
2. Vyhodnocení maturitních plesů 
 Předseda zhodnotil  průběh obou plesů. Poděkoval všem pořadatelům z řad rodičů. 
Pro příští rok bude zavedena odpovědná osoba za distribuci lístků do společenské hry. 
Organizace přípravy společenské hry se ukázala jako správná, zejména v dřívější uzávěrce balíčků.  
  
   
3. ROZPOČET pro rok 2019 / 2020. 

 Schválený rozpočet je k dispozici i na webu školy 

 V tomto roce bylo omezeno čerpání, a to z důvodu uzavření školy, distanční výuky  

 Přebytek rozpočtu bude převeden do nového školního roku 
 
 
4. Příspěvky a jejich výběr.  

Členství ve Spolku, úhrada členských příspěvků je dobrovolná 
o Podpora členů Spolku a příspěvky členům (či jejich dětem studujícím ve škole), 

příspěvky jsou adresné – pouze členům 
o Přenášení případných podnětů ze tříd do činnosti Rady 
o Výběr se zdařil z cca 95% počtu studentů školy 

 
Pro nový školní rok 2020 - 2021, s ohledem na letošní přebytek rozpočtu, RADA SCHVALUJE VÝBĚR 
SNÍŽENÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI POUZE 500,-Kč / student.  
Tato částka bude vedením školy a třídními profesory sdělena rodičům. 
 
5. Žádosti o příspěvek 

1) Byly probrány a odsouhlaseny všechny žádosti o příspěvky, které dorazily v mezidobí od 
minulého zasedání Rady 

2) V tomto školním roce byly odsouhlaseny VŠECHNY oprávněné přijaté žádosti o 
příspěvky 
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6. e-mailová adresa pro přímou komunikaci 
 Připomínáme zavedení přímé e-mailové adresy. Vyzýváme rodiče k možné komunikaci. 

Rada již na začátku škol.roku pověřila prací s tímto novým komunikačním kanálem své členky 
paní ing.Landsmannovou a paní Matunovou. Odpovídají za prvotní práci s náměty a následné jejich 
předložení do Rady. 
 
e-mailová adresa je :   spolek.jergym@seznam.cz 
 
 
 
7. Různé, diskuze 
   

 Diskuze proběhla postupně k jednotlivým bodům programu 

 Předseda na závěr poděkoval za aktivní účast členům Rady 

 Byl připomenut termíny příštího zasedání Rady (přelom září/října 2020) 
 
   

 
8. Další schůze  
Rady Spolku proběhne v termínu 1.10.2020 od 16:30 hod. opět ve sborovně školy !!! 
 
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
 
Zápis zapsal: dr.J.Halík 
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