ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ z.s.
konané 8. 9. 2021 od 17:00 hod.
Přítomni zástupci tříd:
1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.C, 4.D, 4.E (15)
Nepřítomni zástupci tříd:
1.A, 2.D, 3.A, 3.E, 4.B (5)
(viz Prezenční listina)
Rada SPGA je usnášeníschopná.

Program jednání SPGA:
1) zahájení schůze Rady SPGA – předsedkyně SPGA
2) představení členů Rady 2021/2022
3) zpráva o činnosti Výboru SPGA
4) zpráva o kontrole účetnictví SPGA za roky 2016-2021
5) informace o čerpání rozpočtu 2020-2021
6) návrh rozpočtu na školní rok 2021-2022
7) volba hospodáře do Výboru SPGA
8) informace o činnosti školy na školní rok 2021/2022 - ředitelka školy
9) náměty zástupců tříd
10) zakončení schůze Rady SPGA
11) prohlídka nově zrekonstruovaných tělocvičen

Průběh jednání:
•

Zpráva o činnosti Výboru SPGA – předsedkyně SPGA

Po zahájení předsedkyní Rady rodičů Mgr. Petrou Kafkovou, představení členů Rady a kontrole, že Rada
SPGA je usnášeníschopná (15 přítomných), byli členové seznámeni s činností Výboru SPGA.
Paní předsedkyně- Mgr. Petra Kafková byla zvolena dne 24. 11. 2020 a místopředsedkyně
Ing. Jana Borde Kalinová byla zvolena dne 21. 4. 2021. Hospodářka SPGA – paní Hauznerová zvolena
21. 4. 2021, rezignovala na svou funkci písemně dne 18. 5. 2021, je nutno dovolit obsazení pozice
hospodáře Výboru SPGA.
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Po zvolení nového hospodáře bude nutné zapsat změnu do spolkového rejstříku.
Společenský večer – uskuteční se dne 23. září 2021 ve čtvrtek v paláci Lucerna – náhrada za
neuskutečněný maturitní a imatrikulační ples z ledna 2021 bude se týkat absolventů a studentů
2. ročníku.
Schválení požadavků předmětových komisí – dne 6. 9. 2021 za účasti předsedkyně SPGA – Mgr.
Kafkové, ředitelky školy – RNDr. Hamhalterové a pokladní SPGA – pí Mičkové.
•

Zprávu o kontrole účetnictví SPGA za období 2016 – 2021 předkládá po kontrole externí
daňový odborník Ing. František Kutiš, (faktura za komplexní revizi účetnictví 9980,- Kč).
Opravená daňová přiznání budou podána na FÚ Praha 6, přehled o příjmech a výdajích bude
dodán na Městský soud k vložení do Spolkového rejstříku.

•

Informace o čerpání rozpočtu za školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 mělo SPGA k dispozici částku 1.458.407,- Kč (počáteční zůstatek 881.187,Kč, členské příspěvky 566.600,-Kč a prodej roušek 10.620,- Kč)
Výdaje za rok 2020/2021 byly 534.744 Kč.
Posilovna (237.202,- Kč), maturity (99.389,- Kč) – slavnostní předávání vysvědčení, odměny
vyznamenaným studentům (knižní poukázky, občerstvení), školní pomůcky (52.213,-Kč,), školní
projekty ( 44.663,-Kč), knihy a učebnice (34.249,-), odměny studentům za soutěže (25.424,-Kč), Roušky
-šití a loga (16.590,- Kč), agenda SPGA a bankovní poplatky (16.569,-Kč), ušití roušek (10.860,- Kč),
beletrie (8.445,- Kč)
Zůstatek 923.663,- Kč
Hlasování o rozpočtu za školní rok 2020/2021:
Pro – 15 hlasů
Proti – 0
Zdržel se - 0
Čerpání rozpočtu za školní rok 2020/2021 bylo schváleno.
•

Návrh rozpočtu na školní rok 2021/2022

Disponibilní prostředky:
1.423.663, - Kč (počáteční zůstatek 923.663, - Kč a členské příspěvky 500.000, - Kč)
Výdaje:
Zahradní slavnost 40.000, - Kč
Galerie GA 8.000, - Kč
Sociální příspěvky 20.000, - Kč
Reprezentace TV 10.000, - Kč
Knihovna 700.000, - Kč
Knihy, učebnice 48.000, - Kč (ZE-3.000,-Kč, ČJ 3.000,-Kč, NH 5.000,-Kč, FY 2.000,-Kč, AJ 5.000,-Kč, BY
5.000,-Kč, ZSV 10.000,-Kč, UaK 5.000,-Kč, DĚ 8.500,-Kč, RJ 1.500,-Kč)
Projekty 115.000, - Kč (AJ-divadlo 25.000,-Kč, Seznamme se 5.000,-Kč, DĚ 11.000,-Kč, Frankofonie
7.000,-Kč, GAIA – Izrael 5.000,-Kč, Školní čas 3.000,-Kč, RJ 1.000,-Kč, ZSV Summit 2.000,-Kč, ZSV
Nevypusť duši 17.500,-Kč, školní ZOO 13.000,-Kč, školní pedagogické pracoviště 10.000,-Kč, SOČ
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3.500,-Kč, vánoční koncert ozvučení 3.000,-Kč, vánoční koncert U Salvátora 2.000,-Kč, Vánoce na ledě
5.000,-Kč, Den osobností 2.000,-Kč)
Odměny žákům 49.500, – Kč (ZE 3.000,-Kč, ČJ 2.400,-Kč, MA 2.000,-Kč, NJ 1.000,-Kč, FJ 1.500,-Kč,
FY+CTM 4.000,-Kč, AJ 3.000,-Kč, CH 3.000,-Kč, BI 3.000,-Kč, ZSV 1.200,-Kč, TV 10.000,-Kč, RJ 2.000,-Kč,
nejlepší RP 3.400,-Kč, úspěšní žáci 5.000,-Kč, Arabské vysvědčení 5.000,-Kč)
Maturity 112.500, - Kč (Betlémská kaple 50.000,-Kč, květiny 2.000,-Kč, taxi do kaple 3.000,-Kč, odměny
10.000,-Kč, květiny – předseda 500,-Kč, společenský večer 10.000,-Kč)
Pomůcky 68.950, - Kč (ZE 5.000,-Kč. FY 4.500,-Kč, BI 4.000,-Kč, TV 14.450,-Kč, IKT 41.000,-Kč)
Beletrie 20.000, - Kč (knihy 20.000 Kč)
Agenda SPGA 29.000, - Kč (pohoštění a květiny pro schůzky SPGA 2.000,- Kč, pokladní 12.000,- Kč,
banka 2.000,- Kč, hospodář 3.000,- Kč, audit hospodaření 2016/2020 10.000,-Kč)
Hlasování o návrhu rozpočtu na školní rok 2021/2022:
Pro – 15 hlasů
Proti – 0
Zdržel se - 0
Návrh rozpočtu SPGA na školní rok 2021/2022 byl přijat.

•

Volba hospodáře do Výboru SPGA

Změna zápisu ve spolkovém rejstříku, čestné prohlášení a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
obnáší prohlášení, že
a) jste způsobilí vykonávat funkci člena statutárního orgánu,
b) nejste v úpadku,
c) jste plně svéprávní.
Návrh: Veronika Kratochvílová – zástupce třídy 1. E
Hlasování pro Veroniku Kratochvílovou jako hospodářku Výboru SPGA:
Pro – 15 hlasů
Proti – 0
Zdržel se - 0
Veronika Kratochvílová byla schválena do Výboru SPGA na pozici hospodáře.

•

Informace o činnosti školy na školní rok 2021/2022 – ředitelka školy-

- informace o rekonstrukci knihovny a studovny – myšlenka investic SPGA – podpora částkou 700.000
Kč; 14. 9. nastoupí stavební firma, dokončení prací ke konci listopadu
-25 a 26. září – ředitelské volno – bude využito k navezení a instalaci nábytku do knihovny
-informace o pořádání vernisáží výstav – fotografie….je to motivační pro další ročníky.
-informace o proticovidových opatřeních (14ti denní karanténa pro studenty, kteří nejsou očkováni či
neprodělali covid)
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- informace o společenském večeru, je nutné doložit potvrzení o testování na Covid, při tanci a
dekorování nejsou povinné roušky, tanec do 12 hodin, v pátek vyučování. V Lucerně je dojednána sleva
na pronájem, k dispozici bude 800 lístků na stání, 400 na sezení
- informace ohledně výjezdů – pouze po české republice, zahraničí zatím vůbec neuvažujeme
-

seznamme se pro 1. ročníky (probíhají)
výlety pro 4. ročníky
lyžařské kurzy pro 1. (a pravděpodobně i 2. ročníky) podle situace

- maturity jsou v režimu jako před covidem:
-

všichni maturují z čj (didaktický test + písemnou práci /témata zadává škola/ + ústní zkoušku z
20 přečtených knih a daných okruhů)
dále buď M (didaktický test) nebo cizí jazyk (didaktický test + školní písemná práce + ústní
zkouška; práce a ústní lze nahradit certifikátem)
dále 3 profilové zkoušky podle zaměření (třída humanitní, přírodovědná nebo programování)
– 1 zkouška musí být z profilového předmětu (např. biologie, cizí jazyk, programování,
matematika apod.). Matematika je „bonifikovaný předmět“ – státní část zkoušky z M se počítá
i do školní části zkoušky.

Do 30. 9. musí všichni znát maturitní témata, do začátku prosince si pak musí vybrat, z čeho budou
maturovat.
Ve třetím ročníku je možná příprava na certifikát z cizího jazyka (min. úroveň je B2), který je uznatelný
u maturity. U maturity lze použít pouze jeden certifikát z jednoho jazyka (i když třeba maturuje ze dvou
cizích jazyků). Nejvýhodnější kombinace je Čj a M ve státní části + certifikát a 2 předměty ve školní
části.
Již v září musí studenti vědět případné úlevy u maturity, zapojení výchovného poradce.
Nepovinné semináře na maturitu – příprava, volba i podle následné VŠ
-

nový trend – zapojení školní psycholožky – nová aplikace – žáci mohou prvotní rady využít
anonymně. Psycholožka je ve škole Po, Út, St : 7:30 – 15 ; Čt : 7:30 – 18; Pá: 7:30 – 13 hodin.
Kontakt: tereza.lysa@gyarab.cz – funguje i pro rodiče, je možné si dohodnout schůzku

-

Výše členských příspěvků SPGA je 1000 Kč na žáka (500 Kč na další dítě) je zde již delší dobu,
o snižování příspěvků se neuvažuje (poslední hlasování v dubnu 2021) – z rozpočtu SPGA se
hradí položky, které jsou určeny všem studentům během celého studia.

Schůze Rady SPGA byla zakončena prohlídkou nově zrekonstruovaných tělocvičen.

Příští schůze Rady SPGA se uskuteční 24. 11. 2021 v 17.00, před třídními schůzkami.

Zapsala: Ing. Jana Borde Kalinová

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová
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