
ZÁPIS 

ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S. 

 

Která se konala dne 22. 04. 2020 od 17:00 hod. on-line 

Zasedání se zúčastnili následující členové rady SPGA: 

MUDr. Jan Pavlík (předseda) 

pí. Pavla Nádasiová (hospodářka SPGA) 

Ing. František Kučera (místopředseda) 

 

Program jednání SPGA: 

• Čerpání rozpočtu na školní rok 2019/2020 

• Informace o činnosti školy 

• Náměty zástupců tříd 

 

Průběh jednání: 

• Shromáždění SPGA je usnášení schopné – on-line přítomno 15 z 20 zástupců rodičů.   

• Čerpání rozpočtu SPGA na školní rok 2019/2020 

• Zůstatek ke dni 31. 3. 2020 činí 1 045 196,78 Kč. 

• Některé z výdajů se vzhledem k nouzovému stavu nepodařilo vyčerpat (např. 

soutěže, zahraniční projekty). 

• V rozpočtu je plánovaný výdaj 300 tis. Kč na knihovnu (bude navýšeno o 500 

tis. Kč z prostředků školy) na interiérové vybavení. 

• Návrh na převedení nevyčerpaného zůstatku rozpočtu do dalšího školního 

roku 2020/2021: 

Pro hlasovalo 15 přítomných zástupců tříd. Návrh byl jednoznačně přijat. 

• Návrh výši příspěvku do SPGA ponechán ve stávající výši 1000 Kč (500 Kč na 

druhé a další dítě, splatnost bude upřesněna začátkem září): 

Pro hlasovalo 15 přítomných zástupců tříd. Návrh byl jednoznačně přijat. 

• Informace o činnosti školy – ředitelka školy 

• Nikdo z pedagogů nebyl postižen koronavirem. 

• Všichni žáci byli schopni se zapojit do distanční výuky. 

Rodiče žáků, kteří se na začátku nezapojili, byli školou osloveni. 

V bakalářích pedagogové doplní poznámku pro rodiče, zda se žáci zapojují. 



• Žákům, kteří neměli dobrou techniku, škola zapůjčila školní notebooky. 

Škola dovybaví pedagogy potřebným technickým vybavením. 

Probíhá výuka na platformě Google Classroom, úkoly jsou ukládány nejdéle na 

týden. Všechna témata by měla být probrána do konce ročníku. 

• Školní pedagožka nabídla konzultace on-line.  

• Očekává se, že ověření znalostí z profilových předmětů proběhne ještě v 

červnu ve škole. Řada předmětů by měla být ukončena distančním způsobem. 

• Zatím není informace, zda bude vydáno vysvědčení na konci 4. ročníku. Žáci, 

kteří neprospěli v 1. pololetí 4. ročníku dostanou informaci o konání zkoušek. 

• Škola objednala dezinfekční stojany a ochranné štíty, očekává se předpis z 

hygienické stanice. Celá škola byla vydezinfikována. 

• Odborné kurzy a sportovní kurzy byly zrušeny. 

Někteří žáci pomáhají veřejnosti, např. s rozvážením jídla. 

• Náměty zástupců tříd 

• Řešení absencí v současné době: zákonný zástupce nebo žák má informovat 

třídního učitele. 

• Školní jídelna: prozatím se čeká na směrnice. Přeplatky budou vráceny. 

• Zkoušky z cizích jazyků: Bude otestována jazyková úroveň všech žáků 3. 

ročníků. Od příštího ročníku budou otevřeny přípravné kurzy na jazykové 

certifikáty. 

• Písemné části maturitní zkoušky: z českého jazyka ani z cizího jazyka nebudou. 

• Zahradní slavnost: vzhledem k omezení počtu osob rovněž nebude. 

 

 

Zapsal: Ing. František Kučera    Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová 


