Spolek přátel JERGYM, z.s.

IČ: 491 11 639

Zápis ze schůze Rady spolku ze dne 20.září 2016
Přítomni + omluveni: VIZ PREZENČNÍ LISTINA
Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy
Program:
I.

II.

Zahájení jednání Rady – předseda PaedDr. Jaroslav Halík
a) Návrh na přijetí nových členů Rady školy – odsouhlaseno hlasováním 100% přijato
b) Poděkování za činnost všem členům, kteří činnost ve Spolku ukončili (pan Pešek, paní
Povolná a další)
c) chybí zástupce na Radu spolku z 1.A. , 1.L. a 4.A. – nutno nominovat na třídních schůzkách
d) počet studentů na škole ve školním roce 2016 -2017 = 662 studentů
Zpráva účetní Spolku – hospodaření za školní rok 2015 -2016
- bude po schválení daňovým poradcem samostatně vyvěšeno na webu školy
(skončil přebytkem)
- výše příspěvků se na nový školní rok 2016-2017 nemění ,
zůstává =700,- Kč na jednoho studenta - odsouhlaseno 100% hlasy
- příspěvky se platí na účet FIO banky a to : 280 086 8966/2010
- účetnictví zkontroluje po zaúčtování všech dokladů pan daňový poradce a vydá zprávu,
která se zveřejní na webu školy do 30.listopadu 2016 – odsouhlaseno 100% hlasy
- schváleny nové účetní směrnice na rok 2016-2017 a zásady o finančních tocích (změny platí
od 01.09.2016 do odvolání) – odsouhlaseno 100% hlasy
- předseda navrhl rámcový rozpočet na školní rok 2016-2017 s pravidly pro proplácení
jednotlivých činností - viz Poznámky 1) – 5) – odsouhlaseno 100% hlasy

III. Infromace pana ředitele školy k důležitým termínům
- apel na členy Rady spolku – maximálně informovat na třídních schůzkách o činnosti spolku
- termíny pro školní rok 2016 – 2017 k dispozici na webových stránkách školy (organizace
školního roku, akce a další aktuální informace)
- První Termín třídních schůzek 23.11.2016 v 16.00 hodin
- 1. Maturitní ples se koná dne 06.01.2017 – 4.A., 4.B., OKTÁVA - PÁTEK
- 2. Maturitní ples se koná dne 17.02.2017 – 4.L., 4.M. - PÁTEK
- 3. Absolventský ples se koná 11.03.2017 - sobota
- Podzimní prázdniny – 24.–25.10.2016 ředitelské volno
26.–27.10.2016 podzimní prázdniny
- Písemná část maturit – 11.04.2017 (hodnocení CERMAT).
IV. Informace ostatní o škole podané panem ředitelem
- Opravy:
- nová laboratoř na fyziku
- kabinet českého jazyka
- třída 2M po havárii vody (protečení)
- venkovní hřiště za školou
- výtah nákladní pro školní jídelnu
- nová wifi síť bude ukončeno na konci září 2016 (Spolek se podílí financemi cca do 15 tis. Kč –
schváleno v 06/2016 Radou spolku)

Spolek přátel JERGYM, z.s.

IČ: 491 11 639

Zprávy :
- ze školy odešel výchovný poradce pan Leder ke dni 30.06.2016
- novým výchovným poradcem byl jmenován ředitelem školy pan Mgr. Petr Král a to od
01.září 2016 (konzultační hodiny každé pondělí)
- do rozpočtu byl nově schválen sociální program – bude řešeno individuálně vždy se třídním
profesorem případně výchovným poradcem (výjimečné situace) Informace předá vyučujícím
p.ředitel-schváleno 100%
- k výročí školy bude školou vydán ALMANACH (40. výročí Gymnázia a 30.výročí pedagogická činnost
– výuka)
- možnost sponzorských darů na vznik ALMANACHU ( ten pak bude mít možnost být uveden
přímo v ALMANACHU)
–
–
–

Osobnost třídy :
informace pro 4.ročníky, že mohou navrhovat také osobnost třídy, minimálně 3 týdny před
termínem ukončení výuky - bude se předávat spolu s vysvědčením (do konce května 2017)
ostatní třídy mají čas podat návrhy do 06.06.2017 – pravidla jsou na webu školy

V. ROZPOČET NA ŠKOLNÍ ROK 2016 -2017
Předložen na Radě spolku a 100% schválen – bude součástí tohoto zápisu
Čerpání rozpočtu bude probíhat v souladu s novými účetními směrnicemi

VI. Žádosti
a) proplacení instruktorů(ubytování) na Harmonizačních dnech prvních ročníků – 100% schváleno
(cca 7 tis. Kč)
b) vytištění plakátu jako každý rok na EDUCU (veletrh o vzdělávání a prezentace škol v LK)
cca 3 tis. Kč
c) ostatní žádosti budou zasílány na schválení e-mailem

Další schůze RADY SPOLKU se koná dne

15.listopadu 2016

v 16.00 hodin (úterý)

účast povinná

Zápis zapsal: Ing. Kubík

