ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.

Která se konala dne 09. 09. 2020 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 činnosti výboru SPGA

•

Zpráva o čerpání rozpočtu ve školním roce 2019/2020

•

Návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021

•

Informace o činnosti školy

•

Náměty zástupců tříd

Průběh jednání:
•

Shromáždění SPGA je usnášení schopné – přítomno 17 z 21 zástupců rodičů.

•

Program schválen jednohlasně.

•

Slavnostní otevření zrekonstruované posilovny.

•

Zpráva o činnosti výboru SPGA.

•

Zpráva o čerpání rozpočtu SPGA ve školním roce 2019/2020

•

•

Ke dni 31. 8. 2020 bylo vyčerpáno 435 093,80 Kč, zůstatek rozpočtu činí 881
187,48 Kč.

•

Některé z výdajů se vzhledem k nouzovému stavu v uplynulém školním roce
nepodařilo vyčerpat (např. posilovna, knihovna, zahradní slavnost).

•

Zpráva o hospodaření byla schválena jednohlasně
(pro hlasovalo 17 ze 17-ti přítomných).

Návrh rozpočtu SPGA na školní rok 2020/2021
•

Plánované příjmy 550 000,00 Kč

•

Plánované výdaje 1 183 400,00 Kč,
z toho větší výdaje jsou: rekonstrukce posilovny 240 000 Kč, rekonstrukce
knihovny 400 000 Kč, projekty 109 500 Kč, pomůcky 129 500 Kč.

•
•

•

•

Návrh rozpočtu SPGA na školní rok 2020/2021 byl přijat jednohlasně
(pro hlasovalo 17 ze 17-ti přítomných).

Informace o činnosti školy – ředitelka školy
•

Termín maturitního plesu je naplánován na 27. ledna 2021.

•

Rodiče obdrželi informace e-mailem.

•

Ve spolupráci s Goethe-institutem Praha bude na škole probíhat certifikace v
němčině. Více než polovina žáků nahrazuje jednu maturitní zkoušku z cizího
jazyka certifikátem (AJ, NJ, FJ). Platnost certifikátu není omezena. Po
přihlášení k maturitě musí žák předložit certifikát do 31. března.

•

Obě tělocvičny projdou komplexní rekonstrukcí z prostředků poskytnutých
MHMP.

•

Bude se realizovat projekt na přístavbu jedné budovy - víceúčelového sálu,
včetně odpočinkové zóny. Praha 6 již projekt schválila. Tato stavba velkého
rozsahu by se měla uskutečnit v roce 2021.

•

Škola vypsala konkurz na speciálního pedagoga.

•

Informace o organizaci maturitní zkoušky. Jestliže si žák vybral cizí jazyk ve
státní části zkoušky, rovněž koná školní část zkoušky z tohoto jazyka formou
písemné práce a ústní zkoušky. Stále se čeká na prováděcí vyhlášku MŠMT.

•

Informace o úspěšnosti žáků u státní maturitní zkoušky.

•

Nabídka školních mikin bude letos prostřednictvím e-shopu.

Náměty zástupců tříd
•

Výsledek z matematiky plus byl zasílán pouze e-mailem, zatímco vysoké školy
vyžadují ověřený dokument.

•

Dotaz na autoškolu:
dva z pedagogů vyučují autoškolu, žáci dostanou informaci.

•

V případě potřeby bude distanční výuka probíhat v Google učebnách.

•

Návrh vytvořit písemný seznam učebnic pro každý ročník a zaměření:
není jednoduché uskutečnit, neboť řada učebnic, např. jazykových, se mění.
Žáci, kteří dostávají přídavky, mají nárok na učebnice od státu. Je rovněž
možnost zapůjčit knihy v knihovně.

•

Konverzaci z cizího jazyka vede stejný vyučující:
očekává se, že bude spolupráce s rodilými mluvčími (spolupráce s Goetheinstitutem Praha).

Další setkání SPGA bude 25. listopadu 2020.

Zapsal: Ing. František Kučera

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

