ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.

Která se konala dne 11. 9. 2019 od 16:30 hod. ve sborovně školy
Zasedání se zúčastnili následující členové rady SPGA:
MUDr. Jan Pavlík (předseda)
pí. Pavla Nádasiová (hospodářka SPGA)
Ing. František Kučera (místopředseda)
Program jednání SPGA:
•

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SPGA v roce 2018/2019

•

Schválení rozpočtu na školní rok 2019/2020

•

Informace o činnosti školy

•

Náměty zástupců tříd

Průběh jednání:
•

Představení rady a zástupců tříd SPGA

•

Zpráva o činnosti výboru: proběhla příprava rozpočtu na školní rok 2019/2020

•

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SPGA ve školním roce 2018/2019

•

•

•

Ke dni 31. 8. 2019 vyčerpáno 580 911,70 Kč, koncový zůstatek 648 947,96 Kč.

•

Shromáždění SPGA je usnášení schopné – přítomno 19 z 20 zástupců rodičů.
Zpráva o hospodaření byla schválena jednohlasně
(pro hlasovalo 19 z 19-ti přítomných).

Schválení návrhu rozpočtu SPGA na školní rok 2019/2020
•

Počáteční zůstatek 648 947,96 Kč, plánované příjmy 630 000 Kč, plánované
výdaje 1 227 900 Kč.

•

Navržena změna položky Maturity - občerstvení z 35 tis. na 37 tis. Kč.

•

Návrh rozpočtu SPGA na školní rok 2019/2020 byl přijat jednohlasně
(pro hlasovalo 19 z 19-ti přítomných).

Informace o činnosti školy – ředitelka školy
•

Tematické cesty budou zveřejněny 1. října, přihlášky lze podat od 14. října.
Tematická cesty do USA a do Švýcarska jsou každý druhý rok, každý rok jsou
cesty do Izraele, Almére a do Vídně.

•

•

Personální obsazení školní jídelny je zabezpečeno, budou se připravovat dvě
jídla. Škola má dietní terapeutku, žák se může stravovat i s dietním
stravováním.

•

Žáci budou mít od r. 2021 z matematiky maturitu povinnou, jestliže se
nezmění legislativa.

•

Škola plánuje výběrové řízení na realizačního architekta pro multifunkční sál,
výběrové řízení na realizaci venkovní posilovny, akustické řešení učebny
hudební výchovy. Přístavbu pro multifukční sál bude řešit magistrát hl. m.
Prahy.

•

Proběhla modernizace toalet a instalace dezinfekcí.

•

Bude audit energetické náročnosti školy a bezpečnostní audit.

•

Je objednáno doučování z matematiky, čeká se na schválení.

•

Další schůze SPGA bude 20. listopadu v 16.30.

Náměty zástupců tříd
•

Zástupce rodičů ze 2.D uvedl, že rodiče mají zájem o více tematických cest,
např. cesty zaměřené na zeměpis. Pí. ředitelka objasnila rozdíl mezi výletem a
tematickou cestou, kde se žáci musí zapojit do vzdělávacího programu.

•

Autoškolu vyučují prof. Lauterbach a prof. Kvajsar, žáci je mohou kontaktovat.

•

Zástupce z 1. roč. vznesl dotaz na výšku nábytku. Pí. ředitelka vysvětlila, že
výška nábytku ve třídách je ve třech velikostech (lavice a židle jsou
odstupňovány po dvou řadách od menších po větší), žák si má vybrat
odpovídající místo z lavic ve třídě.

•

Zástupce tlumočil za žáka kladné ocenění přírodovědeckého programu s prof.
Tománkovou.

Zapsal: Ing. František Kučera

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

