SPGA – SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ z.s.
ZÁPIS ze schůze SPGA
konané 20. 4. 2022 od 17:00 hodin
ÚČAST:
Přítomni zástupci tříd: (19)
1.A, 1.B, 1.C, 1.D,1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.E,
4.D
Nepřítomni zástupci tříd: (1)
3.E
Setkání zástupců tříd SPGA je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Informace o činnosti Výboru SPGA – Mgr. Kafková, MBA, MBE
2. Informace o činnosti školy – RNDr. Hamhalterová
3. Diskuse a náměty zástupců tříd
Informace předsedkyně SPGA:
1) Činnost Výboru – byly provedeny veškeré změny v zápisu do Spolkového
rejstříku u Městského soudu v Praze; bylo podáno daňové přiznání SPGA
za rok 2021
2) Maturitní ples se konal ve čtvrtek 14. dubna 2022 v paláci Lucerna
3) Čerpání z rozpočtu SPGA na školní rok 2021/2022:
SPGA má na školní rok 2021/2022 disponibilní prostředky ve výši 1.494.268,Kč, doposud byly proplaceny výdaje ve výši 753.784,- Kč (největší položku
téměř 662 tisíc tvoří počítačové vybavení nové školní knihovny)
(viz Příloha)
4) Členský příspěvek SPGA na školní rok 2022/2023
Rada rodičů SPGA jednomyslně odsouhlasila členský příspěvek pro příští
školní rok 2022/2023 v nezměněné výši, tj. 1.000,- Kč na studenta, pokud
máte na škole další děti, hradíte za ně příspěvek ve výši 500,- Kč – bude
vybíráno první zářijový týden prostřednictvím třídních učitelů

Informace ředitelky školy:
1) Provoz školní kavárny
 na základě podnětů z dotazníku od studentů a jednání SPGA z 24. 11.
2021 paní ředitelka projednala úpravu otvírací doby, výše cen a
sortiment školní kavárny; rodiče mohou podat prostřednictvím svého
zástupce třídy další podněty pro úpravu fungování školní kavárny pro
příští školní rok
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2) Akce školy v rámci povinné výuky
 proběhly lyžařské kurzy pro 1. ročníky a v náhradním termínu i pro
2. ročníky (10 tříd) – bylo náročné zajistit pedagogicky kurzy i suplování
ve škole
 týden odborných aktivit dle ročníků od 30. 5. do 3. 6. 2022:
1. ročníky – kurz zaměřený na jazykové vzdělávání + „Nevypusť duši“
2. ročníky – odborné kurzy
3. ročníky – sportovní kurzy (v případě zdravotních obtíží je zajištěna
náhradní aktivita v Praze)
3) Maturita 2021/2022
 předpokládá se, že k maturitě půjde všech 150 studentů, ústní maturitní
zkoušky proběhnou od 16. 5. (4.B, 4.C, 4.E) a od 23. 5. (4.A, 4.D),
slavnostní předání vysvědčení proběhne v Betlémské kapli 8. června
od 17:00
 certifikáty z cizích jazyků – AJ – 99 studentů, NJ – 22 studentů
 úspěšnému zvládnutí maturit pomáhají také volitelné předměty, které si
studenti vybírají již od 3. ročníku (měli by cílit na následný výběr vysoké
školy, z čeho bude požadována přijímací zkouška, nebo co daná škola
bonifikuje a přijímá bez přijímacích zkoušek (nejčastěji jazykové
certifikáty, maturitní zkouška MA+, průměr do 1,75 – vždy záleží na
konkrétní škole)
 mnoho studentů si vybralo pro povinnou část zkoušku z matematiky
(včetně studentů humanitních tříd) – podrobné informace viz Arabesky
č. 34
4) Přijímací zkoušky na GA
 v minulém týdnu proběhly přijímací zkoušky
počet přihlášek
přijímá se
humanitní zaměření (A, B)
239
60
přírodovědné zaměření (C, D)
139
60
počítačové zaměření (E)
73
30
celkem
451
150
5) Ukrajinští studenti
 GA již přijala jednoho ukrajinského studenta do počítačové třídy 1.E
 přijímací zkoušky v minulém týdnu konalo 5 ukrajinských studentů –
pouze písemná zkouška z matematiky v ukrajinštině a pohovor
z českého jazyka
 ředitelka GA bude přijímat české studenty dle vypsaných pravidel pro
přijímací řízení a na základě Lex Ukrajina by byla navýšena kapacita
o deset ukrajinských studentů (po dvou do každé třídy)
6) Personální změny v novém školním roce 2022/2023
 odchod do důchodu – 3 pracovníci, odchod na základě uplynutí
pracovní smlouvy na dobu určitou – 1 pracovník
 nově místo zástupce ředitelky obsadí Mgr. Ing. Marek Lang (Aj, Nj)
 na konci května 2022 by měla odcházet do důchodu hlavní účetní školy
– ředitelka školy hledá intenzivně náhradu (kdybyste měli kandidáta,
pošlete jí kontakt)
7) Projekty školy
 nová školní knihovna ve 3. patře byla slavnostně otevřena 20. ledna
2022 – rodiče se mohou jít podívat po skončení třídních schůzek, patří
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jim velké poděkování, protože přispěli nemalou částkou téměř 700 tisíc
na počítačové vybavení
 škola si podala žádost o grant z evropských fondů na digitalizaci školy
(výměna PC, kabeláž, server v hodnotě 5,5 mil. Kč)
 škola podala návrh na Magistrát na výstavbu nové polyfunkční
budovy v rámci školy, která by sloužila jako aula
 tematické cesty – nově vypsané na Sicílii a psychologický kurz
„Poznej sám sebe“
8) Konzultace s jednotlivými vyučujícími v rámci třídních schůzek
 dnes nový model – učitelé jsou k dispozici ve škole od 17 do 19 hodin
viz e-mail ředitelky školy
 konzultace si můžete domluvit e-mailem: jmeno.prijmeni@gyarab.cz
9) Poděkování zástupcům tříd 4. ročníků za jejich činnost v Radě rodičů
SPGA
Diskuse zástupců tříd:






dotaz na pořízení studentské karty ISIC – GA nezařizuje, nemá k tomu
personální zdroje, na studijním oddělení si student nechá vystavit Potvrzení
o studiu za účelem vydání karty ISIC, dále si kartu zajistí sám přes internet
náplň volitelného předmětu příprava na státní maturitu z matematiky,
který vedla RNDr. Halenková, byla spíše nadstavbou pro studenty, kteří chtějí
maturovat z MA+. Někteří studenti, kteří měli problémy probíranou látku
zvládnout, zhoršil se jim studijní průměr, byli převedeni do semináře
připravujícího na základní úroveň (vedla RNDr. Hamhalterová); v příštím
školním roce tento seminář také bude rozdělen na základní a nadstavbovou
část, aby pomohl maturantům úspěšně zvládnout státní zkoušku
z matematiky, tak náročnější typ zkoušky, event. přípravu pro přijímací
zkoušky na VŠ z matematiky
diskuse k přijímání ukrajinských studentů (viz bod 5)

Příští setkání Rady SPGA se uskuteční začátkem nového školního roku v září 2022.
Úspěšný závěr školního roku
a především maturantům hodně štěstí u maturitních zkoušek!
.
Zapsala: Ing. Jana Borde Kalinová

Ověřila za SPGA:
Mgr. Petra Kafková, MBA, MBE
předsedkyně SPGA
Ověřila za GA:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka GA
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Příloha: Čerpání rozpočtu SPGA ve školním roce 2021/2022
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