
ZÁPIS 

ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S. 

 

Která se konala dne 20. 11. 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) 

 

Program jednání SPGA: 

• Čerpání rozpočtu na školní rok 2019/2020 

• Informace o činnosti školy 

• Náměty zástupců tříd 

 

Průběh jednání: 

• Přítomno 19 z 20 zástupců tříd SPGA 

• Čerpání rozpočtu SPGA na školní rok 2019/2020 

• Zůstatek ke dni 31. 10. 2019 je 1 093 832,96 Kč. 

• Některé z výdajů: 101 tis. na pomůcky (nákup mikroskopu pro biologii), 

rovněž příspěvek 2 tis. na učební pomůcky pro žáka v tísnivé situaci. 

• Informace o rozpočtu jsou zveřejněny na webových stránkách gymnázia. 

• Informace o činnosti školy – ředitelka školy 

• Maturitní zkoušky v roce 2020 proběhnou standardně. Ministerstvo na jaře 

zveřejňuje seznam certifikátů, které mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka. 

Min. úroveň certifikace je B2. 

Informace je rovněž zveřejněna na webových stránkách školy. 

• Maturitní zkoušky v roce 2021 - zatím není změna legislativy.  

• Byly zveřejněny termíny lyžařských kurzů pro první ročníky: 

5. - 11. 1. 2020 1.B 

11. - 18. 1. 2020 1.A a 1.D 

15. - 22. 2. 2020 1.C 

7. - 14. 3. 2020 1. E 

• Odborný týden pro první ročník bude koncem školního roku. 

Odborné kurzy budou pro druhé ročníky. 



Sportovní kurzy (cyklokurzy) pro třetí ročníky. 

Dobrovolný vodácký kurz v maturitním období. 

• Škola získala dotaci z magistrátu 500 tis. Kč na počítačovou učebnu. 

Podařilo se realizovat projekt na akustiku. Probíhá oprava posilovny. 

Je připravena základová deska na kryté úložiště kol. 

• Přiletěla skupina studentů z Izraele. 

Škola dostala nabídku na spolupráci od firmy z Itálie vyvíjející SW na 

rozpoznávání hlasu. 

• 24. ledna v Lucerně proběhne ples gymnázia Arabská. Všichni jsou zváni. 

Organizují prof. Kvajsar a prof. Lauterbach. 

• Náměty zástupců tříd 

• Aktivity odborného týdne pro první ročníky se liší podle jazykové skupiny. 

Jeden den bude ve škole projekt "Nevypusť duši", dále výlet mimo Prahu. 

• Na koho se obracet s dotazy ohledně odborných cest, např. jaká je cena a 

způsob dopravy (letecky nebo autobusem). Odpověď: na cesty např. Gaia do 

Izraele budou granty, takže cesta je nízkorozpočtová. Žáci by se o cesty měli 

zajímat a kontaktovat učitele. 

• Připomínka k Bakalářům: z některých předmětů jsou body místo známek, není 

zřejmé, jaký je max. počet bodů. Paní ředitelka požádá učitele, aby uváděli do 

záhlaví, kolik je maximum bodů. 

• Dotaz ohledně certifikátů z cizího jazyka: ve třetím ročníku je 7. jazykových 

skupin. Pokud agentura bude souhlasit, může zkouška na certifikát 

proběhnout ve škole. 

• Každý žák v prvním ročníku obdržel brožuru pravidla hodnocení. 

• Dotaz ohledně focení zápisu na tabuli při hodinách z matematiky pro 

pomalejší žáky: paní ředitelka projedná s vyučujícím matematiky. 

 

 

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


