
IČ : 49111639                                                                                                             Spolek přátel JERGYM, z.s. 

Zápis ze schůze Rady ze dne 27.6.2018 
 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina 
 
Hosté:   Mgr. Štastný, ředitel školy 
 
1. Zahájení jednání Rady: předseda PaedDr. Jaroslav Halík 
 
2. Schvalování příspěvků  
  1) Žádost komise TV – odměny sportovcům za školní rok – 16 žáků – 4200,- Kč – schváleno 
  2) Příspěvek na ptačí budky – biologie - schváleno 
  3) Příspěvek na exkurzi do Drážďan pro studenty NJ více ročníků – schváleno 
  4) Příspěvek pro studenty v recitační soutěži v Praze – 200,- Kč/osoba – schváleno 
  5) Příspěvek na školní výlet – Septima – 9870,- Kč – schváleno 
  6) Příspěvek na literární exkurzi – 380,- Kč/osoba (22 osob) + 1x sociální fond v plné výši nákladů –  
      Schváleno 
  7) Příspěvek na cestovné – Matematická olympiáda 100,- Kč – schváleno 
  8) Příspěvek na divadelní seminář ve Svitavách – 2924,- Kč na dopravu – schváleno 
  9) Příspěvek na ubytování + strava pro 4 studenty – účast na celostátním kole Biologie – 1400,- Kč –  
       schváleno 
10) Příspěvek na cestovné pro 4 studenty – celostátní kolo – šachy – schváleno 
11) Příspěvek na výměnný pobyt – Švýcarští studenti u nás – výlet do sklárny Lindava – 4990,- Kč –  
       Schváleno 
12) Schválena odměna za umístění v celostátní kole Olympiády francouzského jazyka – student kvarty 
 
3. Předseda Rady rodičů poděkoval členům za celoroční práci v radě. Jmenovitě pak poděkoval všem 
zástupcům končících ročníků a vyzval je nejen na tomto zasedání, ale i písemnou formou, k dalšímu 
působení v Radě. Zástupci za třídy 4.A, 4.B, 4.M i oktávy však oznámili, že svoji činnost v Radě 
ukončují, většinou z časových důvodů. Nabídli však možnost jednorázové spolupráce v budoucnu, 
bude-li to třeba (např. při organizování plesů).  
 
4. Předseda pozval všechny členy Rady na závěrečnou školní akademii.  
 
5. Toto zasedání Rady následně pokračovalo neformálním setkáním členů Rady s vedením školy           
a pedagogickým sborem školy. 
 
6. Další schůze Rady spolku proběhne v říjnu 2018  - přesný termín bude upřesněn. 
 
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
 
 
Zápis zapsal: Bc. Josef Povolný 

 


