ZÁPIS
ZE SCHÚZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.
která se konala dne 25.4.2018 v 16:30 hod.
Zasedání se zúčastnili následující členové rady:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová (ředitelka školy)
MUDr. Jan Pavlík (předseda)
Ing. Romana Tříšková (místopředsedkyně)
Věra Šulcová (hospodářka)
Program jednání rady:
- informace o činnosti Rady SPGA
- informace o čerpání rozpočtu 2017/2018
- informace o činnosti školy
- náměty zástupců tříd
Průběh jednání:
-

informace o činnosti SPGA – MUDr. Jan Pavlík
o výbor probral žádosti o příspěvky z fondu SPGA / odměny
 žádost o úhradu pronájmu sálu Žukovského na Dědině pro anglické
divadlo
 žádost o příspěvek na seminář Duševní hygieny
 žádost o čerpání sociálního fondu – prozatím žádná
 odměna profesorům Kvajsarovi a Lauterbachovi za organizaci
Maturitního plesu
 roční odměna hospodářce / účetní

-

informace o hospodaření s finančními prostředky ve školním roce 2017/2018
– Věra Šulcová
o úspora za ubytování lektorů angličtiny
o stávající lektoři mají vlastní ubytování
o najímání lektorů se bude řešit bez zprostředkovatele

-

informace o činnosti školy – ředitelka školy:
o návrh na roční příspěvek SPGA ve výši 1.000,- Kč za 1. dítě, 500,- Kč za
2. dítě, 250,- Kč za 3. dítě
 jednohlasně schváleno spolkem SPGA
o výměna členů výboru SPGA
 končí pí. Tříšková – místopředsedkyně a pí. Šulcová – hospodářka
 nově jednohlasně schváleni:
 na pozici hospodářky – pí. Nadasiová z 1.B
 na pozici místopředsedy – pan Kučera z 1.E
o středoškolská odborná činnost

postup 1 studenta do republikového kola v chemii; 1 studenta do
republikového kola v programování a 2 studentů do republikového kola
v matematice
 dalším úspěchem je postup studentky do republikového kola soutěže
„Jak se chovají youtubeři a twitteři?“
unikátní úspěch
 mezinárodní certifikát minimálně úrovně B2 získalo 76 studentů, což je
nadpoloviční většina všech maturantů
jazykové vzdělávání
 velké množství studentů si volí seminář – příprava na certifikát
maturity
 v programátorské třídě neprošlo 6 studentů z profilové zkoušky
z angličtiny
 v ostatních třídách neprošli 2 studenti
 všichni budou opakovat zkoušku v září
připravované pravidelné kurzy
 1. ročníky – vyhledávání informací – projekt MTK a výuka amerických
lektorů – ANOTACE
 2. ročníky – odborný kurz až po maturitách
 3. ročníky – sportovní kurz
investice
 dokončení hřiště má zpoždění
 připravuje se:
 projekt na venkovní žaluzie směrem na jih z důvodu velkého
horka ve třídách
 obměna a rozšíření kamerového systému
 pracoviště 3D tisku – podána žádost na magistrát
třídní schůzky
 rodiče podepíší soupisku o dítěti – soupis toho, co škola eviduje za
informace o jejich dítěti (z důvodu např. vyvěšování diplomů
jednotlivých studentů)
 pozvání na velkou zahradní slavnost dne 28.6.2018
 60. výročí založení školy (1958 – 2018)
 setkání absolventů
 prohlídka školy
 zpřístupnění školních kronik
 kulturní program
 možnost si zasportovat
 výzva rodičům k obsazení místa učitele programátora, místa uklízečky
a také pomocné síly do kuchyně


o

o
o

o

o

o

-

náměty rodičů
o hlasování o evidenci známek v systému Bakalář dopadlo nerozhodně
o známky eviduje jen 16 učitelů
o je na učitelích, zda známky uvádět budou, nebo ne
o povinné je zapsání výsledné známky za čtvrtletí

-

nadcházející akce
o 25., 26. a 27.4.2018 – anglické divadelní představení – Episode IV: A New
Hope – v 19:00 hod ZŠ Dědina, Praha 6
o 30.4.2018 – poslední zvonění

o
o

5.6.2018 – slavnostní předání maturitních vysvědčení – Betlémská kaple,
Praha 1
28.6.2018 – zahradní slavnost – zahájení oslav 60. výročí založení školy –
v odpoledních hodinách v celém areálu školy

V Praze dne 25.4.2018

Zapsala: Ing. Romana Tříšková

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

