ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.

Která se konala dne 21. 11. 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)
Program jednání rady:
•
•
•
•

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

Průběh jednání:
-

-

-

Informace o čerpání rozpočtu ve školním roce 2018/2019
o K dnešnímu dni vyčerpáno 132 791 Kč.
o Obdrženy žádosti o navýšení rozpočtu – pomůcky pro matematiku 3 540 Kč, projekt
pro dějepis 5 000 Kč, výměnný pobyt pro německý jazyk 8 000 Kč, žádost o sociální
příspěvek 200 Kč.
o Shromáždění SPGA je usnášení schopné – přítomno 16 z 20 zástupců rodičů.
o Navýšení rozpočtu přijato jednohlasně (pro hlasovalo 16 ze 16-ti přítomných).
Informace o činnosti školy – ředitelka školy:
o Žák GA obdržel zlatou hlavičku za chemii.
o Pedagogický sbor je kompletní.
o Oslavy 60. výročí založení školy - příští týden 30. 11. od 18 hod. závěrečný koncert
v NTK, vstup pro žáky a pro rodiče je zdarma na ochozy v NTK.
o Minulý týden proběhl den osobností.
o Byly ukončeny rekonstrukce, včetně pracoviště 3D tisku.
Náměty zástupců tříd
o Obsazení školní jídelny – ředitelka školy informovala, že chybí jeden pracovník a
jeden podává výpověď, při současném stavu lze vydávat pouze 150 obědů za
hodinu a pouze jeden druh jídla. Pracovníky škola hledá na inzerci již dlouho.
o Tématické cesty na internetových stránkách je třeba aktualizovat.
o Zapisování známek – všichni obdrží čtvrtletní klasifikaci, řada učitelů zapisuje do
Bakalářů průběžně.
o Certifikace z cizího jazyka – ředitelka školy sdělila, že přihlášení si zajišťují žáci, měli
by konzultovat s vyučujícím, zda je certifikát akceptovatelný. Výběr maturitních
předmětů nelze po přihlášení změnit.

Zapsal: Ing. František Kučera

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

