SPGA – SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ z.s.
ZÁPIS ze schůze Rady rodičů SPGA
konané 7. 9. 2022 od 17:00 hodin
ÚČAST:
Přítomni zástupci tříd: (16)
1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B, 3.C, 3.E, 4.A, 4.B, 4.C
Nepřítomni zástupci tříd: (4)
1.D, 3.D, 4.D (omluvena), 4.E
Setkání zástupců tříd SPGA je usnášeníschopné.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Přivítání a představení členů Rady rodičů SPGA
Informace o činnosti Výboru SPGA – Mgr. Kafková, MBA, MBE
Informace o činnosti školy – RNDr. Hamhalterová
Diskuse a náměty zástupců tříd

Představení členů Rady rodičů 2022/2023
Informace předsedkyně SPGA:
1) Základní informace o fungování SPGA pro nové zástupce 1. ročníků –
informace o SPGA jsou umísťovány na www.gyarab.cz / Lidé/ Spolek přátel GA;
Rada rodičů se schází 3x ročně (září, listopad, duben); Výbor SPGA pro školní
rok 22/23 tvoří – Mgr. Petra Kafková, MBA, MBE (předsedkyně), Ing. Jana
Borde Kalinová (místopředsedkyně) a Mgr. Veronika Kratochvílová
(hospodářka)
2) Schválení čerpání rozpočtu SPGA za školní rok 2021/2022 – disponibilní
prostředky pro školní rok: 1.494.268,- Kč, výdaje za 991.694,- Kč, zůstatek:
502.575,- Kč (viz Příloha č. 1)
Hlasování: pro – 16x, proti – 0, zdržel se hlasování – 0
Čerpání rozpočtu SPGA za loňský školní rok 2021/2022 bylo jednomyslně
schváleno všemi 16ti přítomnými členy Rady rodičů SPGA.
Poděkování paní Kratochvílové a Mičkové za průběžné vedení a kontrolu
hospodaření s finančními prostředky SPGA.
3) Návrh rozpočtu SPGA na školní rok 2022/2023:
Předpokládané disponibilní prostředky pro školní rok jsou ve výši 1.000.575,Kč, předpokládané výdaje jsou ve výši 695.300,- Kč, které tvoří následující
položky:
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Zahradní slavnost
40.000,Galerie GA
11.000,Sociální příspěvky
20.000,Knihy, učebnice
52.000,Projekty
153.000,Odměny studentům
50.700,Maturity
102.500,Pomůcky
115.100,Knihy (beletrie)
20.000,Reprezentace TV
10.000,Agenda SPGA, bankovní poplatky
21.000,Zahradní nábytek
100.000,Členové Rady SPGA byli seznámeni podrobně s obsahem jednotlivých
položek.
Hlasování: pro – 16x, proti – 0, zdržel se hlasování – 0
Návrh rozpočtu SPGA pro školní rok 2022/2023 byl jednomyslně schválen
všemi 16ti přítomnými členy Rady rodičů SPGA.
4) Členský příspěvek SPGA na školní rok 2022/2023
Rada rodičů SPGA jednomyslně odsouhlasila 20. 4. 2022 členský příspěvek pro
příští školní rok 2022/2023 v nezměněné výši, tj. 1.000,- Kč na studenta, pokud
máte na škole další děti, hradíte za ně příspěvek ve výši 500,- Kč – bude
vybíráno první zářijový týden prostřednictvím třídních učitelů – student dostane
potvrzení o zaplacení s podpisem třídního učitele.
Děkujeme za aktivní přístup a zaplacení příspěvku, který umožňuje realizaci
všech schválených aktivit, které SPGA finančně podporuje.
5) Termíny jednání Rady rodičů SPGA ve školním roce 2022/2023
23. 11. 2022
19. 4. 2023
od 17 hodin ve sborovně, následují třídní schůzky od 18 hodin
6) Maturitní a imatrikulační ples
10. března 2023 v Lucerně

Informace ředitelky školy:
1) Kapacita studentů GA
• nyní studuje na GA 610 studentů (599 po ukončení studia jednoho žáka)
+ 11 ukrajinských studentů (vždy po dvou studentech v každé z tříd
v 1. ročníku a jeden student ve 3. ročníku) – museli absolvovat
o prázdninách kurzy českého jazyka alespoň s úrovní A2
2) Výsledky maturit za školní rok 2021/2022
• ze 150ti studentů 4. ročníků nesložili maturitu i po náhradním a opravném
termínu v září 3 studenti (jedna se nedostavila, dva žáci neuspěli ani
v 1. opravném termínu vždy z jednoho předmětu)
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3) Personální zajištění
• vedení školy:
ředitelka školy – RNDr. Zdeňka Hamhalterová
statutární zástupkyně ředitelky – Mgr. Kateřina Mrštinová
zástupce ředitelky – Mgr. Ing. Marek Lang
• personální změny byly představeny v informačním dopise ředitelky školy
všem rodičům z 30. 8. 2022 (složení školního poradenského pracoviště,
noví učitelé, správní zaměstnanci)
4) Školní jídelna
• od 1. 9. je zajištěn kompletní stav kuchařek
• cena oběda byla navýšena ze 40,- Kč na 45,- Kč
• MŠMT navrhuje částku 54,- Kč – ještě nebylo schváleno, s výsledkem
jednání a odkdy a přesnou výší budou rodiče informováni
• vegetariánská strava není úředně povolená, protože není vyvážená,
školní jídelna nabízí možnosti, kde si strávníci mohou vybrat
• pokud má někdo ze zdravotních důvodů nařízenou nějakou dietu/
stravovací omezení, musí to mít doložené lékařským potvrzením
5) Materiálně technické zabezpečení GA
• GA cílí především na udržitelnost a férovost a vstřícnou atmosféru;
v rámci udržitelnosti, well-beingu a inovací škola:
a) zvažuje umístění fotovoltaiky na střechu budovy
b) na Magistrát HMP byla podána realizační dokumentace přístavby
nové polyfunkční budovy (aula, školní divadla atp.) s jednou venkovní
učebnou a revitalizací stávajícího venkovního schodiště
c) do školy budou pořízeny přenosné defibrilátory a proškoleni
pracovníci
6) Slavnostní odhalení Zdi studentů / absolventů školy – 1. září 2022
• fotodokumentace na webu školy - Michal Žantovský(velvyslanec, ředitel
knihovny V. Havla), Vladimír Beneš (neurochirurg), Miroslav Singer
(ekonom, bývalý guvernér ČNB), Olga Machoňová Pavlů (dirigentka),
Lilian Landová (studentská disidentka), Michal a Dalibor Hlaváčkovi
(architekti), Tomáš Dvořák (desetibojař, mistr světa), Vojtěch Dyk (herec,
zpěvák, hudebník) – umístěno v 1. mezipatře
• inspirace pro stávající a budoucí studenty; studentům 1. a 2. ročníků bylo
přenášeno on-line do tříd
7) Psychologické a kariérní poradenství
• školní psycholog – Mgr. Tereza Lysá – studenti i rodiče se mohou
objednat na konzultaci
• metodik prevence rizikového chování a kariérový poradce – Mgr. Blanka
Hniličková + spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro
Prahu 6; 3. ročníky absolvují profitesty
8) Třídní fotografie
• na jaře se fotí třídy, event. skupinky studentů – studenti nebyli úplně
spokojeni s výslednou kvalitou fotografií (ostrost)
• prosíme o projednání na listopadových třídních schůzkách, zda třeba
nemáte návrh na nového fotografa, který má zkušenosti, dobré reference
a příznivou cenu
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9) Různé
•

vedení školy je nakloněno diskusi a inspirativním návrhům ke zlepšení
fungování GA a spokojenosti studentů; ředitelka školy se pravidelně
schází se starosty jednotlivých tříd a probírá jejich náměty

Diskuse zástupců tříd:
•

vedení ročníkových prací studentů v 2. ročníku – vedoucí by neměli být
„rozebráni“ ještě před vypsáním témat

Příští setkání Rady SPGA se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 17 hodin
ve sborovně školy.
Úspěšný start do nového školního roku 2022/2023!
.
Zapsala: Ing. Jana Borde Kalinová

Ověřila za SPGA:
Mgr. Petra Kafková, MBA, MBE
předsedkyně SPGA
Ověřila za GA:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka GA
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Příloha č. 1: Čerpání rozpočtu SPGA ve školním roce 2021/2022
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Příloha č. 2 – Rozpočet SPGA na školní rok 2022/2023
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