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 Vážení rodiče, 

 

  vážíme si toho, že si vaše děti vybraly ke studiu naše gymnázium a budeme se 

snažit průběžně plnit všechna očekávání, se kterými do naší školy přicházejí. Chtěli bychom 

vám říci, že i rodiče žáků mají možnost ovlivnit rozvoj školy například tím, že jsou členy 

Spolku přátel Gymnázia Arabská. Tento spolek je od prosince 2016 nástupnickou organizací 

občanského sdružení, které bylo založeno po roce 1990, má své stanovy (zveřejněny jsou na 

školním webu) a v současné době více než 600 členů. 

Každá třída má jednoho zástupce (rodiče) v Radě spolku SPGA, která se schází pravidelně 

třikrát ročně – jednání se účastní vždy vedení školy. Během roku za činnost spolku odpovídá 

tříčlenný výbor ve složení: 

předseda:   MUDr. Jan Pavlík, MBA 

místopředseda:  František Kučera 

hospodářka:   Pavla Nádasiová 

Vedením pokladny je pověřena paní Ivana Mičková (hospodářka školy), kontrolu hospodaření 

provádí komise složená ze zvolených členů SPGA.  

 

 Členové spolku SPGA platí roční příspěvek a Rada spolku SPGA potom podle 

schváleného rozpočtu přispívá na rozvoj školy (poslední rozpočet je na webu školy). Díky 

SPGA tak mají studenti k dispozici studentský klub, každoročně desítky nových knih ve 

školní knihovně, nové učebny biologie a chemie, nově vybavené učebny estetické výchovy, 

nové učebny výpočetní techniky, vybavení posilovny, školní lyže, interaktivní tabule a 

projekční techniku v několika odborných učebnách, nový nábytek ve školní jídelně, 

fotokomoru a další pomůcky. SPGA např. přispívá na realizaci školních, republikových i 

mezinárodních projektů, na spolupráci s družební školou v SRN, hradí odměny vítězům 

školních soutěží či jinak oceňovaných úspěšných žáků školy. 

 

 Na zasedání Rady rodičů SPGA v dubnu 2018 byl odsouhlasen příspěvek ve výši 1000 

Kč na žáka (rodina, která má ve škole více žáků, přispívá na další dítě jen 500 Kč). 

 

 Všichni bychom uvítali, kdyby prostředky rozpočtu mohly být čerpány průběžně 

během celého školního roku, a tak se na vás obracíme s prosbou o zaplacení uvedené částky 

v prvních zářijových týdnech. Peníze budou vybírat třídní učitelé. 

Pokud by rodiče chtěli přispět částkou vyšší (dar škole), připraví ekonomka školy (Jitka 

Cibulková, telefon 724 889 880) s dárci darovací smlouvu, kterou je možno uplatnit jako 

doklad pro snížení daňového základu za kalendářní rok. 

  

Nejbližší zasedání Rady rodičů proběhne v září 2018. 

  

 Děkujeme vám za členství ve Spolku přátel Gymnázia Arabská a těšíme se na každou 

spolupráci s vámi. 

 

RNDr. Zdeňka Hamhalterová                        MUDr. Jan Pavlík, MBA 

 ředitelka školy                                        předseda SPGA 


