ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.

Která se konala dne 12. 9. 2018 od 16:30 hod. ve sborovně školy
Zasedání se zúčastnili následující členové rady SPGA:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová (ředitelka školy)
MUDr. Jan Pavlík (předseda)
Ing. František Kučera (místopředseda)
pí. Pavla Nádasiová (hospodářka)

Program jednání rady:
•
•
•
•
•

Představení zástupců rodičů
Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SPGA v roce 2017/2018
Informace o činnosti školy
Schválení návrhu rozpočtu na školní rok 2018/2019
Náměty zástupců tříd

Průběh jednání:
-

-

-

-

Představení přítomných 14 zástupců rodičů jednotlivých tříd
Informace o hospodaření s finančními prostředky ve školním roce 2017/2018
(zpracovala pí. Věra Šulcová) – hlasování o přijetí
o Shromáždění SPGA je usnášení schopné – přítomno 14 z 20 zástupců rodičů
o Přijato jednohlasně (pro hlasovalo 14 ze 14-ti přítomných)
Informace o činnosti školy – ředitelka školy:
o Proběhlo předání funkce hospodářky SPGA
o Proběhl audit čerpání rozpočtu
o Vybudována nová učebna biologie
o Před dokončením je pracoviště 3-D tisku
o Vybudováno hřiště na pétanque
o Dokončuje se instalace venkovních žaluzií
o Ředitelské volno bude 27. 9. 2018 a 3. – 4. 1. 2019
Změny v pedagogickém sboru:
o Nový profesor pro webové aplikace
o Nová profesorka na TV
o Změna lektorů Angličtiny
o Prof. Jára čerpá rodičovskou dovolenou
o Zajištěna pomocná síla v kuchyni a vyučený kuchař
Zahraniční a školní projekty:
o Pokračování v metropolitním projektu: 1. a 3. roč. AJ, 2. a 4. roč. druhý cizí
jazyk

o
o
o
o
o
o
o
o

-

Nabídka tematických cest bude zveřejněna 26.9. na internetu školy
Přihlášky odevzdat do 15. 10. osobně
Tematická cesta do Irska
Matematicko-fyzikální Mafyn
Moskva – Praha – Vídeň
Cesta do Ameriky (2 týdny, z toho týden ve škole v Severní Karolině)
Projekt Gaia v Izraeli
Oslavy 60. výročí založení školy
▪ Arabské šedesátky – výstava v Písecké bráně 1. – 14. 10. 2018
▪ 30. 11. velký koncert v NTK
o Česká mše vánoční u Salvátora
o Lyžařský kurz proběhne v lednu a březnu
Předložení návrhu rozpočtu na školní rok 2018/2019 (zpracovala pí. Pavla Nádasiová)
– hlasování o přijetí
o Přijato jednohlasně (pro hlasovalo 14 ze 14-ti přítomných)

Zapsal: Ing. František Kučera

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

