ZÁPIS
ZE SCHÚZKY SPOLKU PŘÁTEL GYMNÁZIA ARABSKÁ Z. S.
která se konala dne 26. 4. 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
- zpráva o hospodaření s finančními prostředky SPGA včetně plnění rozpočtu
2016/2017
- informace o činnosti školy
- náměty zástupců tříd
- důležité termíny školního roku
Průběh jednání:
-

informace o činnosti SPGA – MUDr. Jan Pavlík
informace o hospodaření s finančními prostředky ve školním roce 2016/2017
a předložení čerpání rozpočtu k 31. 3. 2017 – Věra Šulcová
informace o činnosti školy – ředitelka školy:
o Materiálně-technické zabezpečení:
 vybudováno studijní oddělení
 inovovaly se webové stránky
o Plánovaná rekonstrukce školy
 momentálně schvaluje Rada hlavního města Prahy
 nové zařízení do školní jídelny
 laboratoř chemie
 hřiště pro míčové hry na zahradě školy
 oprava vstupních schodů
o Grantové řízení – byly podány následující žádosti:
 GAIA Izrael
 Arabský MAFYN
 Seznamme se
 Letenky do USA
 Letenky Almer
o Učitelský sbor
 přijata nová profesorka na angličtinu
o Maturitní zkoušky
 maturitní zkoušku z angličtiny lze nahradit certifikátem min. B2
 maturity se konají v jarním i podzimním termínu – začínají 16.5.
 maturitní zkouška je dvoudenní
 1. den - státní zkoušky
 2. den – profilové zkoušky

Žáci 1. – 3. ročníku si vyzkoušeli 2 dvouhodinovou písemnou práci –
zkouška na státní maturitu
Druhý jazyk
 studenti budou testováni i ve druhém jazyce
Inkluze
 narostl počet plánů pedagogické podpory
 možnost příspěvku z EU na speciálního pedagoga
Odborné kurzy pro 2. ročníky
 2. E absolvuje kurz počítačové grafiky
 2. C a 2. D – přírodovědný kurz
 2. B – Řím
 2. A – kurz v ČR
Sportovní kurzy pro 3. ročníky
 všichni studenti si vybrali vhodný kurz
 žádný kurz nebyl zrušen - uskuteční se všechny vyhlášené kurzy
Tematické studijní cesty
 část studentů je momentálně na studijní cestě po Anglii
 na podzim uskuteční se návštěva švýcarského Cernu (fyzikální
tématika) a zájezd do USA
Nový školní rok
 probíhají úpravy učebního plánu na příští rok
 jedna hodina matematiky se přesune z 1. ročníku do 4. ročníku
Apple Watch
 využívají se jako tahák
 žáci mají mít jen ciferníkové hodinky
 ve všech třídách se nainstalují na stěnu hodiny, aby žáci měli přehled
o čase


o
o
o

o
o

o
o

náměty zástupců tříd:
o studenti požadují kvalitnější toaletní papír
o pozitivní odezvy na školní nekuřácký ples

-

-

důležité termíny:
o 26.4. - 28. 4. anglické divadelní představení
o 6. 6. - předání maturitního vysvědčení v Betlémské kapli
o 29. 6. - Zahradní slavnost

V Praze dne 26.4.2017

_______________________________
Zapsala: Ing. Romana Tříšková

___________________________________
Ověřila: RNDr. Zdeňka Hamhalterová

