ZÁPIS
ZE SCHŮZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z.S.
která se konala dne 22. 11. 2017 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
informace o hospodaření s finančními prostředky ve školním roce 2017/2018
– Věra Šulcová
informace o činnosti školy – ředitelka školy:
o dnes se konají volby do školské rady
 zletilí studenti již hlasovali
 za nezletilé studenty hlasují během třídních schůzek jejich rodiče
o předložena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017
o externí evaluace
 prověření 3. ročníků ze znalostí AJ
o rodičům 4. ročníků byl rozeslán dotazník na zpětnou vazbu
o maturitní zkoušky
 právě probíhá přihlašování
 žáci si volí jednotlivé maturitní předměty a zadávají emailovou adresu
 výsledky z CERMAT jsou zasílány přímo studentům
 4. ročník – písemná práce z ČJ a AJ se píše v jeden den (duben)
 Certifikát z AJ může nahradit maturitní zkoušku z AJ jen v profilové
části
o žádosti sociálně slabých rodin byly odeslány na magistrát
o ve škole bude zřízena bezpečná střelnice
změny v pedagogickém sboru
o nastoupil nový lektor angličtiny
provedené / naplánované investice
o povrchové nátěry v rámci rekonstrukce hřiště se budou provádět až v březnu
2018
o škola obdržela peněžní prostředky z magistrátu
 obnovení výpočetní techniky
 výměna data projektorů
náměty rodičů

o

o

o

pan Rudolf Mastík nesouhlasí s psaním obou maturitních písemných prací
z ČJ a AJ v jeden den
 je stanoveno přímo Centrem pro zjišťovaní výsledků vzdělávání CERMAT
pan Radek Prokop a pan Rudolf Mastík požadují zlepšit průběžnou
informovanost rodičů o známkách studentů
 pravidelné zápisy známek do Bakalářů od všech učitelů
 vyjádření paní ředitelky – povinně se do Bakalářů zapisuje čtvrtletní
klasifikace
 paní ředitelka navrhuje nechat hlasovat na třídních schůzkách, zda si
rodiče přejí evidenci všech známek v Bakalářích
zástupce třídy 2.A si stěžuje, že všichni studenti propadají z matematiky u
pana profesora Járy

V Praze dne 22.11.2017

Zapsala: Ing. Romana Tříšková

Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

