
Zápis z jednání Rady ze dne 7.4.2015 
„Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při Gymnáziu a Střední pedagogické školy“  

Liberec VII – Horní Růžodol, Jeronýmova 425/27 
 
 

Přítomni :  
Ivan Volánek, Marcel Kratochvíl, Jiří Janata, Karolína Poláková, Ivana Tůmová, 
Monika Nečasová, Miluše Suchardová, Pavel Hoidekr, Josef Vondrášek, Petra 
Lobová, Iva Maryšková, Petr Kubík, Josef Povolný, p.Čechtická, Věra 
Landsmannová, Jindřich Pešek, Jaroslav Halík. 
 
Hosté : 
Jaroslav Šťastný  
 
Omluveni :  
p.Vaníčková, p.Šlerková, p.Šrutová, p.Nývltová, p.Nečasová 
 
1) Zahájení : Ing. Zvolánek – informace o sestavování Stanov zvláštní pověřenou 
skupinou ze SRPŠ, který se sešel a věnoval přípravu transformace ze sdružení na 
Spolek.  
Skupina se sejde  13.4.2015. 
Následně se přepošle návrh všem členům Rady konečné znění + volební 
schůze se bude konat ve 2.polovině května, kde se vše projedná + zvolí se 
nové vedení Spolku.  
Od 1.9.2015 Rada rodičů bude fungovat jako vrcholný orgán „Spolek přítel 
Jergym“.   
Připomenutí nové zákonné úpravy : citace 

„Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tyto zákony k témuž datu zrušují zákon č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 116/1985 Sb., o 

podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.  

Nová zákonná úprava sdružovacího práva se dotýká občanských sdružení a jejich organizačních 

jednotek oprávněných jednat svým jménem, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a 

jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem, mezinárodních nevládních 

organizací zřízených nebo vyvíjejících činnost nebo majících sídlo v České republice a jejich 

organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem, zvláštních organizací pro zastoupení 

zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích, dosud vedených v příslušných 

evidencích Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 116/1985 Sb. „ 

Právní postavení dotčených právnických osob spojené s přechodem na novou zákonnou úpravu:  

 občanská sdružení se považují za spolky ve smyslu NOZ, tzn. že se „nepřeregistrovávají“, 
není dotčena jejich právní kontinuita, je zachována jejich historie a mají stejné identifikační 
číslo (§ 3045 odst. 1 NOZ). 

  

 

 

 



2) Informace pana předsedy Ing. Zvolánka o hospodaření:   

 

a) Výdej a příjem z příspěvků do 07.04.2015 

 

Výdaje příspěvky šk.rok 2014-2015  

 

Datum Text Celkem 

20.10.2014 nákup mikrofonů a techniky na TV JERGYM 3 000,00 Kč 

20.10.2014 DoPP za výuku jazyků mimoškolní činnost 750,00 Kč 

20.10.2014 zapůjčení výstavy Berlinská zeď - dopravné 950,00 Kč 

20.10.2014 Doprava na republikvé finále CORNY Břeclav - atleti 6 050,00 Kč 

20.10.2014 Fyzikální olympiáda- přípěvek na náklady 1 500,00 Kč 

20.10.2014 Doplatek na Harmonizační dny 16.09.2014 18 163,00 Kč 

20.10.2014 papíry a desky 2 000,00 Kč 

29.10.2014 plakáty EDUCA 2 735,00 Kč 

12.11.2014 Recitační soutěž Beroun 47.ročník - POEMA 3 300,00 Kč 

18.11.2014 DoPP za výuku jazyků mimoškolní činnost 750,00 Kč 

18.11.2014 Akrylové barvy na výzdobu stěny se sportovní tématikou 1 224,00 Kč 

18.11.2014 startovné Piškqworky 900,00 Kč 

24.11.2014 Recitační soutěž "Vánoční kapr" 1 200,00 Kč 

28.11.2014 Dějepisná soutěž v Chebu (náklady stravné + cestovné) 800,00 Kč 

1.12.2014 Celostátní kolo logické olympiády - cestovné 264,00 Kč 

1.12.2014 DoPP za výuku jazyků mimoškolní činnost 750,00 Kč 

1.12.2014 školní TV Jergym - cestovné na Kavčí Hory 1 427,00 Kč 

10.12.2014 Pražský studentský summit 5 000,00 Kč 

15.12.2014 Divadelní představení v AJ 2 300,00 Kč 

15.12.2014 ekologická olympiáda - proplacen poplatek za 2014 840,00 Kč 

31.12.2014 poplatky bankovní 882,00 Kč 

9.1.2015 maturitní ples- pořadatelství občerstvení 830,00 Kč 

9.1.2015 

maturitní ples- květiny (2 plesy celkem za květiny vyplaceno 10.500,- Kč - 8.000,- 

sponzor.dar = 2.500,- z příspěvků Rady) 2 500,00 Kč 

9.1.2015 proplacení pořádání šachového turnaje 1 500,00 Kč 

9.1.2015 příspěvek Asociaci sportovních klubů 13 000,00 Kč 

9.1.2015 kancelářský xerox papír 25 000,00 Kč 

23.2.2015 Startovné krajské kolo šachy 400,00 Kč 

25.2.2015 Doprava autobusem na turnaj futsal - dívky 2 977,00 Kč 

18.3.2015 Příspěvek na starvování na Republik.finále volejbal dívěk a chlapců v TU Liberec 3 800,00 Kč 

1.4.2015 Startovné republikové kolo šachy 4 000,00 Kč 

2.4.2015 plakáty dle objednávky 972,00 Kč 

07.4.2015 DoPP za výuku jazyků mimoškolní činnost 1 500,00 Kč 

07.4.2015 Kurz sebeobrany pro studenty sekundy 1 400,00 Kč 

07.4.2015 školní TV Jergym - propl. cestovné 270,00 Kč 

07.4.2015 

Příspěvek na dopravu vlakem na Republik.finále florbal do Brna (získali jsme 1.místo 

v Republice) 7 297,00 Kč 

 CELKEM VÝDAJE 120 231,00 Kč 

  

 

Příjmy příspěvky šk.rok 2014 – 2015  = 388.400,00 Kč 

 

 

 

 



3) Informace pana ředitele Mgr. Šťastného :   

 

a) Úspěchy školy  : 

 

    Mistrovství Republiky ČR – florbal  (chlapci)     =  1.místo 

    Mistrovství Republiky ČR – volejbal (dívky)      =   2.místo   (již po čtvrté za sebou) 

    Mistrovství Republiky ČR – volejbal (chlapci)    =   3.místo  

 

b) Přijímací řízení :  

 

nejvíce přihlášek za posledních pět let (cca 436 studentů – velký převis) – zvýšená 

administrativa - bude z čeho vybírat kvalitní žáky a studenty  

 

 

c) Maturity : 

 

-  objednaly se zkušební testy CERMAT – probíhaly maturity nanečisto  

    v týdnu do  2.dubna 2015  

 

- písemné maturity ostré -  proběhnou od 04. května 2015 po dobu 12ti dnů  

 

V rámci maturit bude muset být ukončen 4.ročník dne 27.4.2015 nebo 30.04.2015 

(klasifikace)  

 

d ) Hlídání zabezpečení školy :  

 

posílený docházkový systém i do domečku (knihovna)   

 

e) Kontrola z Hygieny :  

 

zjištěny malé závady a to : -  ošoupané parkety od židlí  

                                           -   na WC jsou vrchní okna, na které se nedosáhne ze země.  

 

 

4) Předseda Ing. Zvolánek – závěrečné shrnutí :   

 

a) Vyhodnocení maturitních plesů :   

 

První maturitní ples skončil mínusem a druhý maturitní ples plusem, takže nakonec je 

zisk. 

  

Vyúčtování na příští schůzi SRPŠ. Ještě dochází podklady na poplatky ze Svazu autorských 

práv.   

 

Kritika na společenskou hru na plese (bylo mnoho cen přes Jeden tisíc  – některé opravdu 

velmi nekvalitní), 

Ceny měly duplicitní číslování, takže se pak muselo dávat něco jiného a to zase chybělo.  

Pro příští ples lépe méně, než více !   

Ceny ve Společenské hře jak z prvního tak z druhého plesu zbyly. 

 



 

b) z Rady SRPŠ odstoupila paní Korábová z 1.B. z důvodu pracovního zaneprázdnění    

     (náhradu zajistí pan Mgr. Šťastný)   

 

c) Panem předsedou Rady SRPŠ bude provedena kontrola docházky členů Rady SRPŠ ve 

školním roce 2014/2015 a vyhodnocena na příští schůzi.  

 

d) Poděkování za účast.  

 

 

DALŠÍ SCHŮZE Rady SRPŠ se koná dne  26.05.2015 (úterý) od 16.00 

hodin ve Sborovně školy ! 

 

Účast velmi nutná budou se schvalovat nové Stanovy a transformace na SPOLEK. 

Kopie Prezenční listina půjde jako doklad na spolkový rejstřík vedený obchodním 

rejstříkem Krajského Soudu Ústí nad Labem a zároveň do banky pro nově zvolené 

předsednictvo.  

 

 

 

Zápis provedl : Ing. Kubík  

                         Mgr. Petra Lobová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


