ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.

Která se konala dne 25. 11. 2020 od 16:30 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:
1) informace o činnosti výboru SPGA
2) informace o čerpání rozpočtu SPGA v roce 2020/2021
3) informace ředitelky školy o současné situaci a výhledu pro nejbližším období
4) volba předsedy (předsedkyně) rady
Průběh jednání:
•

Shromáždění SPGA je usnášení schopné – on-line přítomno 18 z 21 zástupců rodičů.

•

Program schválen jednohlasně

•

Informace o činnosti výboru SPGA

•

Zpráva o čerpání rozpočtu SPGA ve školním roce 2020/2021

•

•

Ke dni 31. 10. 2020 byly vybrány příspěvky od rodičů ve výši 565 600 Kč, bylo
vyčerpáno 306 921,10 Kč

•

Přehled o čerpání rozpočtu byl všem rodičům dnes rozeslán e-mailem.

•

Paní ředitelka děkuje všem rodičům za poskytnuté příspěvky do SPGA.

Informace ředitelky školy o současné situaci a výhledu pro nejbližším období
•

Škola zajistila, aby všichni učitelé byli vybaveni notebooky.

•

Dnes poprvé začala prezenční výuka pro závěrečný ročník.

•

Předpokládá se, že i volitelné předměty budou zatím probíhat on-line.

•

Příští týden při změně PES na stupeň 3 bude prezenční výuka pro první ročník
a 2.B 2.D 2.E. a distanční výuka pro 2.A 2.C a 3. ročník.

•

Je podepsána smlouva na zkoušky pro certifikát v Německém jazyce. Na
všechny hodiny konverzace v NJ bude rodilý mluvčí z Goethe institutu.

•

•

•

Probíhá rekonstrukce tělocvičen. Realizuje se velká investiční dotace ve výši
cca. 9 mil. Kč.

•

Funkční období školské rady bylo vzhledem k současné situaci prodlouženo do
dubna.

•

Byly podány žádosti o granty na zahraniční aktivity.

Náměty zástupců tříd
•

Dotaz na přihlašování obědů – žáci si musí obědy sami přihlašovat.

•

Autoškola bude, avšak v současné době zatím nemůže probíhat.

Volba nového předsedy (předsedkyně) rady SPGA
•

MUDr. Jan Pavlík ve funkci předsedy končí.

•

On-line hlasování – volba nového předsedy rady SPGA,
hlasovalo 16 zástupců rodičů takto
kandidátka paní Petra Kafková, hlasů pro: 14,
kandidát pan Jakub Švéda, hlasů pro: 1,
zdržel se hlasování: 1.

•

Novou předsedkyní rady SPGA byla zvolena paní Andrea Kafková.

•

Paní ředitelka poděkovala za dosavadní práci ve funkci předsedy MUDr. Jiřímu
Pavlíkovi a přivítala novou předsedkyni rady SPGA paní Andreu Kafkovou.

Zapsal: Ing. František Kučera

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

