IČ: 49111639

Spolek přátel Jergym, z.s.
Zápis ze schůze Rady ze dne 9.10.2018

Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina
Hosté:

Mgr. Štastný, ředitel školy

1. Zahájení jednání Rady:

předseda PaedDr. Jaroslav Halík

2. Představení nových členů rady, jejich schválení za řádné členy. Všichni navrhovaní byli přijati
jednohlasně. Novými členy jsou :
Strnadová Aneta a Kůstka Matěj za 4.A
p.Kořínková Hana za 1.A
p.Kutrová Iva za 1.B
p.Resselová Martina za 1.M
p.Závacká Jana za primu
ve 3.B došlo ke změně zástupce třídy na p.Hendrycha Radka

3. Informace ředitele školy
- Poděkování členům rady za aktivní činnost v čele p. předsedou Halíkem.
- informace o průběhu maturit v květnu 2018 – neuspěli žáci v němčině (5x) a matematice (2x)
- u ústních zkoušek 11 neúspěšných, v září již všichni odmaturovali
- ve škole nový učitel chemie – p. ing.Rozkovec, přišel z TUL, bude mít 2-3.ročníky (místo pana
prof.Kalenského)
- ředitelské volno bude zatím 16.11. před státním svátkem, 3-4.1.2019 – prodloužení vánočního
volna
- Maturitní plesy proběhnou v termínech 8.2.2019 - Oktáva + 4.M¨
22.3.2019 – 4.A + 4.B
- škola investovala do výbavy pro výuku VT – programovatelné LEGO stavebnice - 200 tis. Kč
do audiovizuální techniky – projektory + PC do tříd a knihovny – 400 tis. Kč
do pořízení Mikroskopů na biologii + doplnění fondu knihovny – 200 tis. Kč
- v matematice bude dělení hodin od 1-4.ročník – cílem zlepšení přípravy matematiky na maturity
- přes prázdniny proběhla výmalba tříd, drobné opravy a údržba zařízení
- 21.11.2018 + 24.4.2019 – provozní porady + třídní schůzky v celé škole
- 7.2.2019 – Den otevřených dveří
- 27.6.2019 - Akademie
4. Hospodaření spolku
- stav účtu ke konci účetního období (31.8.2018)
327.743,- Kč
k 9.10.2018
280.348,- Kč
- Příspěvek Spolku zůstává pro rok 2018/2019 nezměněn – 700,- Kč/člen
- Příspěvek uhradit do 30.11.2018
- podnět pro snížení příspěvků pro druhé a další dítě v rodině – neschváleno (všichni studenti mohou
čerpat z rozpočtu Spolku stejné příspěvky, ani jejich schválení a výše není z pohledu, zda se jedná o
sourozence, krácena)
5. Rozpočet na rok 2018/2019
- předložen návrh rozpočtu p. předsedou Halíkem
- navržena změna – vyplacení odměn za umístění v SOČ do 3.místa – schváleno 100% přítomných
- po změně rozpočet schválen dle návrhu 100% přítomných
- rozpočet je přílohou zápisu a bude zveřejněn jako každý rok na webu školy
- návrhy na vybavení školy z rozpočtu Spolku:
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1. obnova mobilní počítačové učebny – problém financí (1x McBook cca 20 tis. Kč), nutná
spoluúčast školy - zatím odloženo
2. nákup mikrovlnné trouby pro potřeby studentů – nelze realizovat z důvodů bezpečnostních a
hygienických předpisů, lze jen těžko dodržet různá nařízení a vyhlášky. Pro studenty se specifickými
zdravotními problémy je zabezpečena služba ohřevu speciální stravy prostřednictvím školní jídelny.
3. Nákup ochranných sítí kolem školního hřiště – p. ředitel zjistí možnosti a cenovou náročnost.
6. Organizace plesů
- organizaci zajištění plesu zajistí p. Zvolánek
- dohled nad tombolou a dodržení pravidel hry zajistí p. Landsmannová
- na další schůzi Rady Spolku budou pozváni zástupci maturitních tříd a p. Mgr. Vydra – zajistí p.
ředitel Šťastný
- připomenut záměr na zvýšení ceny vstupenek na plesy z důvodu rostoucích nákladů, zvýšení ceny
bylo odsouhlaseno již v minulém školním roce. Konkrétní částka bude stanovena hlasováním.
7. Různé, diskuze
- schválen doplatek příspěvku na pobyt švýcarských studentů v rámci výměnného pobytu ve výši
655,- Kč
- žádost o čerpání ze sociálního fondu Spolku – schválen příspěvek na dojíždění do školy ve výši
342,- Kč/čtvrtletí
- proplaceny příspěvky na harmonizační dny dle schváleného rozpočtu
- Rada rodičů přijme zálohu na turistický kurs na Slovensku a zaplatí zálohu na ubytování pro
účastníky prostřednictvím svého účtu.

8. Další schůze Rady spolku proběhne v termínu 20.11.2018 od 16 hod. !!!

Přílohy:
a) Prezenční listina
b) Rozpočet pro školní rok 2018/2019

Zápis zapsal:

Bc. Josef Povolný

