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SPGA – SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ z. s. 

 

ZÁPIS ze schůze SPGA 

konané 23. 11. 2022 od 17:00 hodin  

ÚČAST: 

Přítomni zástupci tříd: (18) 

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E 

Nepřítomni zástupci tříd: (2) 

1.E, 4.A 

Setkání zástupců tříd SPGA je usnášeníschopné. 

Program jednání: 

1. Informace o činnosti Výboru SPGA – Mgr. Petra Kafková, MBA, MBE 

2. Informace o činnosti školy – RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

3. Diskuse a náměty zástupců tříd 

 

Informace předsedkyně SPGA: 

1) Poděkování za zaplacení členského příspěvku SPGA – poděkování všem 

rodičům za rychlé zaplacení členského příspěvku, zároveň poděkování patří         

i třídním učitelům, kteří peníze vybrali a pí Mičkové, která shromáždila příspěvky 

za celé GA a uložila na účet SPGA; bylo vybráno celkem 595.000, - Kč 

2) Čerpání rozpočtu SPGA – přehled dosavadního čerpání rozpočtu za září–

listopad 2022 (viz Příloha) 

• disponibilní prostředky pro školní rok 2022/2023 = 1.319.802, - Kč 

• doposud vyčerpáno = 64.017, - Kč 

Výbor SPGA schválil čerpání částky 10.000, - Kč pro projekt Almeere oproti 

původně schválenému rozpočtu z 7. 9. 2022 

Palác Lucerna uvízoval, že pronájem za konání maturitního plesu bude vyšší 

než v předchozích letech 

Informace ředitelky školy: 

1) Počet studentů 

• GA má 610 studentů, z čehož je 10 ukrajinských studentů, umístěných 
vždy po dvou v 1. ročnících 

2) Kontrola ČŠI (Česká školní inspekce) 

• pravidelná kontrola ČŠI na GA proběhla v polovině října 

• pozitivně hodnoceno: vybavenost školy, profesní kvalifikace 
pedagogického sboru, pracoviště výchovného poradce a školního 
psychologa, provoz školní jídelny vše v normách 
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• podněty ke zlepšení: věnovat se ústnímu vyjadřování studentů, mluvení 
„spatra“ i třeba při vlastních prezentacích, kdy se mnozí studenti 
neobejdou bez podkladů 

3) Energetické výdaje 

• na chodbách má být teplota 19 0 C, v učebnách 21 0 C, v pátek probíhá 
pravidelné měření teploty 

• škola se musí vejít do 85 % průměru cen za roky 2018, 2019, 2020; 
pokud dva měsíce překročí výdaje, přijde odborná komise, která navrhne 
úspornější opatření; větrat ve třídách se smí max. 20 minut; topení se na 
večer a víkend vypíná 

4) Mimořádná situace ohledně výskytu legionely v teplé vodě 

• studenti byli informováni mailem 23. 11. 

• náprava byla zajištěna 23. 11., kdy došlo k odstranění technické závady 
(vypadla spojovací hadička), do celého vodovodního systému v GA byla 
napuštěna látka, která optimalizuje složení vody – bude pravidelně 
kontrolováno 

5) Provoz školní jídelny 

• cena obědů zůstává 45,- Kč 

• ČŠI byla spokojena s kvalitou stravování a dodržování norem 

• studenti byli vyzváni, aby si včas odhlašovali obědy, aby nedocházelo 
k plýtvání potravin 

• funguje salátový bar – jídelna vždy má připravenou nakrájenou zeleninu 
(papriky, okurky atp.) 

6) Informace pro maturitní ročníky 

• do 24. 11. 2022 podávají studenti 4. ročníků přihlášku k maturitní 
zkoušce (předměty, z kterých budou maturovat) – probíhá kontrola 
vedením školy, zda je vše v pořádku 

• do konce března 2023 mohou studenti podat žádost o uznání maturitního 
předmětu díky certifikátu z cizího jazyka (lze uplatnit pouze jeden; 
certifikáty, které jsou uznávány, zveřejňuje MŠMT, studenti mají 
informaci od příslušných vyučujících; k žádosti je potřeba dodat 
ověřenou kopii certifikátu) 

7) Opatření na základě podnětů studentů 

• omezit používání mobilů, mobil má být během výuky vypnutý v tašce, 
pokud jeho používání nedovolí vyučující 

• nový zástupce ředitelky Mgr. Lang kontroluje zákaz kouření v rámci školy 
včetně používání nikotinových sáčků, studenti by je neměli ani držet, ani 
využívat (upraveno Školním řádem) 

• karty ISIC – škola bude vydávat školní karty ISIC (podmínkou instituce 
vydávající ISIC bylo minimálně 50% zapojení studentů), připravuje se 
dohoda mezi institucí ISIC a GA, bude zařizovat paní Borecká                     
ze studijního oddělení 

8) Pozvání pro rodiče 

• v rámci adventních akcí ředitelka školy zve na tradiční vánoční koncert, 
který pořádá GA společně s Gymnáziem Jaroslava Seiferta z Prahy 9 
v evangelickém kostele sv. Salvátora (Praha 1 – Staré Město, Klášterská 779 – 

za Pařížskou ul.), a to v pátek 9. prosince od 18 hodin; vstupenky za 100,- 
Kč lze koupit přímo na místě 
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• maturitní ples GA – 10. března v Lucerně (imatrikulační ples pro                 
1. ročníky, maturitní stužkování pro 4. ročníky), distribuci lístků zajišťují 
prof. Jiskrová a Kvajsar 

9) Informace ke Zdi studentů 

• 1. září byla slavnostně odhalena Zeď studentů (v 1. mezipatře) 
významných absolventů GA (Michael Žantovský – politik, diplomat, 
publicista; Vladimír Beneš – neurochirurg; Michal a Dalibor Hlaváčkovi - 
architekti; Miroslav Singer - ekonom, guvernér ČNB; Lilian Landová -  
studentská disidentka; Olga Machoňová – dirigentka; Tomáš Dvořák -  
desetibojař; Vojtěch Dyk - herec, zpěvák, hudebník; fotodokumentace a 
podrobnější info ze slavnostního otevření na webových stránkách školy 

• studenti „řešili“, zda to bylo placeno z peněz SPGA od rodičů, kolik to 
stálo, kolik stojí provoz (je osvětleno) – celý projekt hradil Magistrát HMP, 
včetně architektonického návrhu, instalace, provoz ledkového osvětlení, 
které je naprogramováno s časovým omezením je minimální 

• myšlenka zřídit Zeď studentů vznikla jako podnět od Muzea paměti         
20. století a totalitních režimů, který označil Miriam Landovou jako osobu, 
které má být poskytována úcta, že by měla mít ve škole nějakou pamětní 
desku 
 

Podněty od zástupců tříd: 

• zajištění odpadající výuky Mgr. Németh (AJ), která odešla na rizikové 
těhotenství – výuka 2.A Floriánová, 3.B – Mrštinová, 3.E – Lang, seminář 
FCI – Lánská 

• požadavek od zástupkyně 1. ročníku, aby o přihláškách na školní akce 
byli informováni primárně zákonní zástupci a byly v tištěné podobě 
s podpisem, vzniklo nesouladem kolem zjišťování předběžného zájmu     
o lyžařského kurzu 1. ročník (byl přizván Mgr. Koblic) 

• možnost nahrávání výuky (využití pro nepřítomné studenty) – není 
v technických silách GA a je v rozporu s GDPR 

• používání filtrů na vodu – není možné, protože kontrola vyhodnotila 
kvalitu vody na školách jako dobrou, tudíž by se jednalo o plýtvání 
státních prostředků, škola by je nemohla proplácet 

Jiné: 

• rozdány Arabesky č. 35 
 

Příští setkání Rady SPGA se uskuteční ve středu 19. dubna 2023 od 17 hodin  

ve sborovně školy, od 18 hodin naváží jednotlivé třídní schůzky. 

 

. 
 

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: Dosavadní čerpání rozpočtu SPGA ve školním roce 2022/2023 k 23. 11. 2022 

 

 


