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Zápis ze schůze Rady ze dne 24.9.2019 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina (přítomno 19 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 již opakovaně, 
několikátý rok, za jejich ochotu věnovat se ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, práci ve 
prospěch Spolku přátel Jergym.  

Předseda přivítal nové zájemce o práci v Radě, a to paní Silvii Koškovou (zástupce třídy 1.A), 
pana ing. Libora Kučeru (zástupce třídy 1.B) a Markétu Čalounovou s Klárou Demlovou (noví zástupci 
za třídu 4.B – studentky dané třídy). V souladu se stanovami Spolku následně navrh hlasování o přijetí 
nových zájemců do Rady. Návrh na přijetí všech byl odsouhlasen 100% přítomných členů. Zástupce za 
Primu nebylo třeba nově přijímat, neboť jím je paní ing. Věra Landsmannová, dlouholetá členka Rady. 
I jí předseda přivítal v její nové pozici a popřál mnoho sil do dalších minimálně osmi let práce v Radě. 

 
. 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 stavu nástupu nových studentů do školy, případných odchodech (především 
z důvodu stěhování, sportu…) 

• Proběhly opravné termíny maturity, seznámil Radu s jejich výsledky a podal rozbor příčin 
neúspěchu některých studentů u maturit, kdy i u opakovaných maturit neprospěli dva 
studenti z matematiky (prozatím předmět, který si sami zvolili) 

• V létě proběhla rekonstrukce sborovny a byla dokončena venkovní učebna pro alternativní 
výuku jazyků (či dramatické výchovy, přírodovědných předmětů a podobně) 

• Byly doplněny sítě kolem hřiště 

• Část školy (včetně jídelny) prošla výmalbou 

• Za 150.000 Kč byly vyměněny termohlavice u radiátorů topení ve třídách 

• Proběhlo výběrové řízení na dodání nové laboratoře pro chemii, v ceně 2,7 mil. 

• Aktuálně probíhají harmonizační dny na Bedřichově pro nové ročníky. Spolek spolufinancuje 
tuto akci, jako každý rok 

 
 
2. Sady propisovaček – pro úspěšné studenty. 
 Byl realizován předem schválený nákup  nových sad propisovaček a tyto byly předány panu 
řediteli. Sady propisovaček jsou cíleny jako odměna úspěšným studentům, kteří postoupili do 
krajských či celostátních kol olympiád či jiných soutěží, včetně sportovních. 
 Věříme, že vyučující využijí této věci jako dalšího motivačního prostředku.  
  
   
3. ROZPOČET pro rok 2019 / 2020 

• Současně s pozvánkou na zasedání byl všem členům i zástupcům nových tříd zaslán návrh 
rozpočtu na nový školní rok, který obsahoval komentáře i návrhy na úpravu oproti loňskému 
roku 

• Při projednávání rozpočtu byly komentovány a diskutovány jednotlivé položky 

• V případě návrhu vzešlých z diskuse byly všechny projednány Radou 
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• Příspěvek pro letošní rok byl navržen a odsouhlasen ve stejné výši, jako dosud, tedy 700,-Kč 
na každého studenta. Termín pro výběr příspěvků je do 15.11.2019, na účet Spolku. 
Identifikační údaje pro platbu jsou zveřejněny na webu školy, obdrží je i každý student 
prostřednictvím třídního učitele. 

• Závěrem byl rozpočet schválen 100% přítomných členů. Tímto schváleným rozpočtem se 
tedy bude nadále Spolek řídit, a to za dodržování vnitřních pravidel, která se dle diskuse před 
hlasováním o rozpočtu nemění a zůstávají i nadále v platnosti. 

• Schválený rozpočet bude k dispozici i na webu školy. 
 
 
4. Příspěvky a jejich výběr. Třídní schůzky 20.11. 

• Příští jednání Rady se uskuteční 19.11. Zástupci tříd obdrží přehled o stavu úhrady příspěvků 
v daných třídách tak, aby mohli na třídních schůzkách reagovat 

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

o Členství ve Spolku, úhrada členských příspěvků je dobrovolné 
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 Další dle jednání příští Rady 

 
 
5. Žádosti o příspěvek 

1) Byl čerpán příspěvek studentům na studijní cestu do Anglie, schválený již v minulém 
školním roce (800,-Kč na studenta) 

2) Je čerpán příspěvek na harmonizační dny – všechny 1.ročníky. Schváleno již v minulém 
školním roce 

3) Tercie žádá příspěvek 900,-Kč na exkurzi do ornitologického centra v Hejnicích, schváleno 
všemi hlasy. 

4) Pan ředitel předložil žádost na příspěvek pro pokrytí nákladů na výuku němčiny v „Klubu 
cizího jazyka“ s profesionální lektorkou němčiny. Schválena částka 400,-Kč za odučenou 
dvouhodinu za podmínky fakturace nákladů na Spolek. 
 
 

6. Zřízení e-mailové adresy pro přímou komunikaci 
 Na základě diskuse, která proběhla koncem minulého školního roku, se Rada vrátila k návrhu 
na zřízení přímé e-mailové adresy, na kterou by mohli rodiče – členové Spolku zasílat konkrétní 
dotazy, názory, připomínky, ale i stížnosti na události a jevy, které chtějí řešit. Stejně tak zde mohou 
být podněty týkající se negativních jevů či problematiky výuky, stravování apod.  Každý takový dotaz 
či námět bude následně prověřen a v případě, že nebude anonymní, bude se jím Rada zabývat. 
V případě stížností nebudou zveřejňovány údaje o autorech, ale určení členové Rady budou 
komunikovat s autory námětů tak, aby si ověřili jejich totožnost – aby nedocházelo ke zneužití této 
formy komunikace. 
 Zřízení této adresy bylo odsouhlaseno většinou hlasů přítomných členů, kdy se jeden zdržel, 
ostatní byli pro. 
 
Rada 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 
 

mailto:spolek.jergym@seznam.cz
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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.  
 
   

 
8. Další schůze  
Rady Spolku proběhne v termínu 19. listopadu 2019 od 16 hod. opět ve sborovně školy !!! 
 
 
Přílohy: 

a) Prezenční listina 
b) Schválený rozpočet pro období 2019 – 2020 

 
 
 
 
Zápis zapsal: dr.J.Halík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


