SPGA – SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ z.s.
ZÁPIS ze schůze SPGA
konané 24. 11. 2021 od 17:00 hodin on-line
ÚČAST:
Přítomni zástupci tříd: (17)
1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.E, 4.D
Nepřítomni zástupci tříd: (3)
1.D, 2.E, 3.E
Setkání zástupců tříd SPGA on-line je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Informace o činnosti Výboru SPGA – Mgr. Kafková
2. Informace o činnosti školy – RNDr. Hamhalterová
3. Diskuse a náměty zástupců tříd
Informace předsedkyně SPGA:
1) Poděkování všem rodičům za zaplacení členského příspěvku SPGA –
vybráno celkem: 570.605,- Kč
2) Společenský večer konaný ve čtvrtek 23. září 2021 v paláci Lucerna – velmi
pozitivní hodnocení od studentů, absolventů, rodičů
3) Rozpočet na školní rok 2021/2022:
Příjmy SPGA: počáteční zůstatek: 923.663,- + vybrané členské příspěvky
v září 2021 – 570.605,- + výtěžek ze Společenského večera 108.000,- celkem:
570.605,- Kč
Výdaje SPGA:
Předložený návrh rozpočtu byl přijat v rámci on-line hlasování 17:0
(viz Rozpočet SPGA na školní rok 2021/2022)
4) Podpora provozu školní kavárny
Požadavek na úhradu nájmu ve výši 10.000,- Kč za školní rok byl schválen
všemi hlasy 17:0
• vedení školy zpracovalo dotazník od studentů, jak jim vyhovuje provoz
kavárny - náměty jako rozšíření pracovní doby i do odpoledních hodin
(v současnosti od 7 do 14 hodin), zlevnění nabízených výrobků, rozšíření
sortimentu o hygienické potřeby - vedení školy vše probere s paní, která
má školní kavárnu v nájmu; Výbor SPGA dal jako podnět, aby
dotazníkové šetření bylo provedeno znovu cca začátkem dubna 2022,
abychom měli zpětnou vazbu o využití kavárny
• v nájmu má kavárnu paní, která provozuje i další školní kavárny, za
pronájem platí částku 15.000,- Kč za školní rok, paní ředitelka musí
vyměřit nějaký nájem, proto byla požadována částka od SPGA ve výši
10.000,- Kč

Informace ředitelky školy:
1) Paní ředitelka apeluje na všechny rodiče – zástupce nezletilých žáků, že jak
vyplívá i ze školního řádu, mají za povinnost informovat o změnách
zdravotního stavu svých dětí, množí se případy různých kolapsů, kdy škola
nemůže bez obeznámenosti se zdravotním stavem adekvátně vyhodnotit
vzniklou situaci a odborně dítěti pomoci. Nejvhodnějším řešením je informovat
e-mailem třídního učitele, dále aby samo dítě předalo informaci nějakému
kamarádovi ze třídy, kde má např. léky, které pomohou zlepšit kritickou situaci,
nebo zda pomůže klidové prostředí, či je nezbytné volat rychlou záchrannou
službu atp.
2) Povinná školní docházka v rámci denního studia
Ve škole se v poslední době řešily případy, že se studenti (či jejich zákonní
zástupci) omlouvali z výuky či zkoušení / psaní testu z důvodu, že nebyli
přítomni kvůli pracovním povinnostem, že mají nějaké brigády. Tento důvod
omluvy je nepřípustný, protože GA je určeno pro řádné denní studium, tedy
primární povinností studentů je studovat, nikoliv si přivydělávat. (V Praze je
gymnázium pro pracující v Karlíně).
3) Situace s covidem na GA
• Aktuálně není nikdo ze školy v karanténě, všichni pedagogové jsou
naočkovaní i většina studentů
• Škola provádí pravidelné testování dle pokynů MŠMT, testovaní jsou
i očkovaní studenti se souhlasem rodičů – pokud někdo odmítá
testování, škola toto stanovisko respektuje; z antigenních testů vyšly
i pozitivní výsledky u očkovaných studentů
• Škola se snaží, aby studenti seděli i při společné výuce napříč třídami po
třídách, aby bylo možné event. dotrasování kontaktů na žádost hygieny;
škola nabádá studenty k maximální ohleduplnosti a snížení sociálních
kontaktů
• Na základě současného stavu byly zrušeny každoroční předvánoční
aktivity jako je volejbalový a hokejový turnaj, vánoční bazar a koncert
• Plánované aktivity (maturitní ples – 26. 1. 2022, lyžařské výjezdy,
odborné kurzy atp.) škola zatím chystá a bude je řešit podle v době
konání platných hygienických nařízení
Příští setkání Rady SPGA se uskuteční
ve středu 20. dubna 2022 od 17:00 hodin ve sborovně školy.
Zapsala: Ing. Jana Borde Kalinová
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