ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ RADY RODIČŮ SPOLEČNOSTI PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ

která se konala dne 20. 4. 2016 v 16:30 hod.
Zasedání se zúčastnili následující členové rady:
PhDr. Daniel Heller (předseda)
Ing. Romana Tříšková (místopředsedkyně)
Věra Šulcová (nová hospodářka)
Mgr. Iveta Urbanová (odstupující hospodářka)
a ředitelka školy RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Program jednání rady:
- poděkování odstupující paní hospodářce, uvítání nové hospodářky
- poděkování rodičům, kteří zastupovali v uplynulých čtyřech letech v radě rodičů
čtvrté ročníky
- kontrola čerpání rozpočtu SPGA ke dni13. 4. 2016
- přehled investic realizovaných v zimním a jarním období
- informace o stavu učitelského sboru
- důležité termíny školního roku
Průběh jednání:
- čerpání rozpočtu SPGA ke dni 13. 4. 2016
o plánované výdaje byly využity z 56,1 %
o vynikající výtěžek z plesu ve výši 178.391,- Kč (prodalo se velké množství
lístků + ušetřilo se na moderátorech – Evropa2)
- odsouhlasen členský příspěvek na příští školní rok
o 1000,- Kč / 1. dítě
o 500,- Kč / druhé a další dítě
- investice realizované v zimním a jarním období
o začalo se s rekonstrukcí střechy
- granty z MHMP
o GAIA projekt – 100.000,- Kč
o MAFIN – 70.000,- Kč
- pedagogický sbor se mění
o odchází zahraniční lektoři AJ, přijdou 2 noví
o Mgr. Vodičková jde na mateřskou dovolenou
o vrací se Mgr. Jan Rynd (ZSV)
- nová školní psycholožka Mgr. Julie Rákosová
o u každého dítěte, se kterým bude paní psycholožka jednat, je nutný souhlas
zákonného zástupce
o příští rok vypíše paní Rákosová pro 4. ročníky seminář Psychologie
- přijímací zkoušky na gymnázium
o letos velký zájem (trojnásobek na každý obor)
o 468 přihlášek
- maturitní rozpisy
o budou vyhlášeny až 29. 4. 2016

14 žáků zatím není rozhodnuto, zda půjdou k maturitě v květnu 2016 nebo až
v září 2016
o písemné zkoušky
 Po 2. 5. dopol. M, odpol. AJ
 Út 3. 5. celý den ČJ
 St 4. 5. dopol. AJ, odpol. NJ
 Čt 5. 5. dopol. NJ, odpol. M plus
o občanský průkaz s sebou
o ústní zkoušky - letos byl zaveden nový model
 Po, Út – ČJ nebo jiný jazyk
 St, Čt, Pá – další předměty
o výsledky písemných zkoušek budou známy před ústní zkouškou
o výsledky ústních zkoušek se dozví studenti v den zkoušky
bylo provedeno dotazníkové šetření ve třídách 1. a 2. ročníku z důvodu přerozdělení
studentů do dvou úrovní matematiky
o v 1. ročníku byl malý zájem
o pro 2. ročník budou vytvořeny 4 skupiny
 1x základní matematika – bude vyučovat pan profesor Lauterbach –
osnovy na státní maturitu
 3x standardní matematika – osnovy na školní maturitu
2. ročníky se zúčastní na jaře odborného týdne
3. ročníky se zúčastní na jaře sportovně - turistického kurzu
tematické cesty
o Almere (Holandsko)
o Pobaltské země – Finsko, Rusko, Estonsko
o Londýn
o

-

-

-

důležité termíny:
o Pá 29. 4. poslední zvonění
o 2. 5. – 6.5. konzultace
o 9.5. – 13.5. „svaťák“
o St 25.5. od 17:00 hod předávání maturitních vysvědčení – Betlémská kaple
o 24.6. ukončení klasifikace
o 27.6. pedagogická rada
o 29.6. zahradní slavnost
o 30.6. předávání vysvědčení –„Arabské vysvědčení“

Přílohy:
- čerpání rozpočtu ke dni 13. 4. 2016

V Praze dne 29. 4. 2016

_______________________________
Zapsala: Ing. Romana Tříšková

___________________________________
Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

