
ZÁPIS 

ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S. 

 

Která se konala dne 21. 04. 2021 od 17:00 hod. on-line 

Zasedání se zúčastnili následující členové rady SPGA: 

Mgr. Petra Kafková (předsedkyně) 

pí. Pavla Nádasiová (hospodářka SPGA) 

Ing. František Kučera (místopředseda) 

 

Program jednání SPGA: 

1) volba nové místopředsedkyně a hospodářky rady SPGA 

2) hlasování o výši příspěvků do rozpočtu SPGA na školní rok 2021/2022 

3) zpráva o čerpání rozpočtu na školní rok 2020/2021 

3) informace ředitelky školy 

4) náměty zástupců tříd 

Průběh jednání: 

• Shromáždění SPGA je usnášení schopné – on-line přítomno 18 z 20 zástupců rodičů. 

• Bude třeba zapsat nové členy výboru SPGA do spolkového rejstříku 

• Volba nové místopředsedkyně a hospodářky rady SPGA 

• On-line hlasování – volba místopředsedkyně rady SPGA, 

hlasovalo 18 zástupců rodičů takto: 

kandidátka paní Jana Borde Kalinová, hlasů pro: 17, zdrželi se hlasování 1. 

• Novou místopředsedkyní rady SPGA byla zvolena paní Jana Borde Kalinová. 

• On-line hlasování – volba hospodářky rady SPGA, 

hlasovalo 18 zástupců rodičů takto: 

kandidátka paní Markéta Hauznerová, hlasů pro: 17, zdrželi se hlasování: 1. 

• Novou hospodářkou rady SPGA byla zvolena paní Markéta Hauznerová. 

• Paní ředitelka poděkovala za dosavadní práci místopředsedy a hospodářky a 

přivítala novou místopředsedkyni a hospodářku. 

• Hlasování o výši příspěvku do rozpočtu SPGA na školní rok 2021/2022 

• Návrh výše příspěvku do rozpočtu SPGA ponechán ve stávající výši 1000 Kč 

(500 Kč na druhé a další dítě), 

hlasovalo 18 zástupců rodičů, hlasů pro: 18. Návrh byl jednoznačně přijat. 



• Zpráva o čerpání rozpočtu SPGA na školní rok 2020/2021 

• Vzhledem k nouzovému stavu nebyla velká část rozpočtu vyčerpána. 

• V rámci rozpočtu na projekty bude objednán projekt prevence rizikového 

chování (rizikové sexuální chování a prevence HIV) pro druhý ročník v ceně 

14.000 Kč. 

• Informace ředitelky školy 

• Česká školní inspekce se zúčastnila deseti on-line vyučování. 

• Čtyři žáci budou reprezentovat školu v krajském kole SOČ. 

• Jeden žák bude reprezentovat školu v celorepublikovém kole soutěže. 

• Ze 150 žáků bude 96 nahrazovat maturitu z cizího jazyka certifikátem. 

• Cca. polovina pedagogů je po druhé vakcinaci. 

• Budou se konat volby do školské rady, volební období bylo prodlouženo o 3 

měsíce z důvodu nouzového stavu. Volby budou v červnu. 

• Na školu bylo podáno přes 400 přihlášek do přijímacího řízení. 

• Škola byla vybrána na pilotní projekt výuky umělé inteligence. 

• Nastoupí rodilý mluvčí z Německého jazyka na konverzace ve druhém a 

čtvrtém ročníku. 

• V červnu budou předány do užívání tělocvičny. 

• Náměty zástupců tříd 

• V rámci prevence rizikového chování – proběhla prevence poruch příjmů 

potravy pro první ročníky. 

• Návrh zahrnout do výuky Německého jazyka rodilým mluvčím i třetí ročníky. 

• Dotaz ohledně testování žáků na Covid – na poradě ředitelů s magistrátem 

bylo sděleno, že školy se musí řídit instrukcemi ministerstva zdravotnictví. 

Jestliže žák odmítne testování, nemůže se účastnit prezenční výuky a nemá 

nárok na distanční výuku. Nepřítomnost bude omluvena. 

• Na přijímací zkoušky žáci přinesou výsledky testů. 

Způsob testování žáků čtvrtých ročníků před maturitou bude upřesněn. 

 

 

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

 


