
ZÁPIS 

ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S. 

 

Která se konala dne 15. 4. 2019 od 16:30 hod. ve sborovně školy 

Zasedání se zúčastnili následující členové rady SPGA: 

MUDr. Jan Pavlík (předseda) 

pí. Pavla Nádasiová (hospodářka SPGA) 

Ing. František Kučera (místopředseda) 

 

a ředitelka školy RNDr. Zdeňka Hamhalterová  

 

Program jednání rady: 

 Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SPGA v roce 2018/2019 

 Schválení změn rozpočtu na školní rok 2018/2019 

 Informace o činnosti školy 

 Náměty zástupců tříd 

Průběh jednání: 

 Informace o čerpání rozpočtu ve školním roce 2018/2019 

 Ke dni 31. 3. 2019 vyčerpáno 289 740 Kč, aktuální zůstatek 923 394,67 Kč. 

 Obdrženy žádosti o navýšení rozpočtu – 9 036 Kč na 2x běžky, 40 000 Kč na dron 

pro biologii, 20 000 Kč na doprovod do USA, 100 000 Kč na fluorescenční 

mikroskop pro biologii. 

 Shromáždění SPGA je usnášení schopné – přítomno 18 z 20 zástupců rodičů. 

Navýšení rozpočtu přijato jednohlasně (pro hlasovalo 18 z 18-ti přítomných). 

 Návrh na výši příspěvků do SPGA na rok 2019/2020 ve stávající výši 1 000 Kč za 

první dítě studující na škole, 500 Kč za další. 

Návrh na výši příspěvků přijat jednohlasně (pro hlasovalo 18 z 18-ti přítomných). 

 Informace o činnosti školy – ředitelka školy 

 Poděkování zástupcům 4. ročníků v SPGA 

 Přijímací zkoušky se konaly 15. 4. 



 Proběhla kontrola z hygieny, škola splňuje požadavky 

 Druhé a třetí ročníky vybíraly volitelné předměty 

 Maturitní rozpisy jsou připraveny, 74 žáků předložilo certifikát z cizího jazyka 

 29. května bude malá promoce 4. ročníků v Betlémské kapli 

 Ve 3. ročníku provede agentura hodnocení jazykové vyspělosti 

 V maturitním týdnu bude výuka ochrany člověka za mimořádných událostí 

 Sportovní kurzy pro 3. ročník jsou povinné, méně zátěžový kurz bude v Praze 

 Odborné kurzy pro 2. ročník jsou připraveny 

 Proběhnou některé změny v pedagogickém sboru. Školní psycholog na 0,5 

úvazku. Vybrán nový učitel matematiky. 

 Školní jídelna – chybí 1 pracovník a 2 odcházejí do důchodu k 30. 6. 

 Plánují se pravidelné aktivity na podzim – cesta do CERNU, GAIA, Skotsko, USA, 

Mafyn, Tatry. 

 Náměty zástupců tříd 

 Dotaz na zapisování pozdních příchodů jako zameškané hodiny – je stanoveno 

školním řádem. 

 Dotaz na doučování z matematiky pro 3.E – bude upřesněno. 

 Dotaz na autoškolu – pí. ředitelka pošle informaci 2. a 3. ročníkům. 

 

Zapsal: Ing. František Kučera    Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová 


