
Zápis ze schůzky výboru Klubu přátel GFP ze dne 16. 6. 2015 
 
 
Přítomni za výbor: 
Havlíčková Kateřina  Sekunda A 
Sattlerová Zuzana  Tercie B 
Potočiarová Zdena  Kvarta B 
Hoffmannová Růžena Septima B 
 
Dále přítomni: 
Jinoch Aleš- ředitel GFP 
Pirková Šárka- ekonomka  
Hašlarová Lída- čestný člen 
 
 

Bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy výboru: 
 

1. Program a čas konání dalších schůzek výboru (23. 6. 2015 od 
17:30 a 1. 9. 2015 od 17:00). 

2. Strom přání. 
3. Nákup 16-ti paspart. 
4. Nové stanovy umožní vstup do spolku všem, kteří budou mít 

zájem a budou dodržovat stanovy. 
 
 
Add 1. 
Program schůzky 23. 6. 2015 

- volba předsedy výboru spolku 
- návrhy na anketu pro rodiče – výše příspěvku spolku na další roky, 

zapojení rodičů do vedení kroužků při GFP (další návrhy se budou 
projednávat) 

- příprava pro návrh nových stanov spolku 
- úprava webových stránek (návrhy pro pana V. Veise) 

 
Program schůzky 1. 9. 2015 

- byl pozván pan ředitel Aleš Jinoch 
- byla pozvána paní Šafránková Ivana k projednání spolupráce mezi 

Klubem přátel GFP a Klubem mladého diváka 
- kontrola hospodaření 
- finanční příspěvek na rok 2015/2016 

 
Add 2. 
Dohodnuta spolupráce školy a spolku na projektu Strom přání. 
 
Add 3. 
Nákup paspart, které budou použity na výzdobu každé třídy u příležitosti 25-ti 
let školy. 
 
Add 4. 
Po konzultaci s právníkem se návrh zapracuje do nových stanov 



 
Úkoly: 

a. Skříň pro potřeby spolku, dohodneme s panem Petrem Paličkou. 
Umístění bude s největší pravděpodobností v jídelně. 

b. Modernizace webových stránek- po úterní schůzce pošleme návrhy 
panu Vladimíru Veisovi elektronicky. 

c. Na návrh K. Havlíčkové budou seznamy a časy všech kroužků 
posílány rodičům přes Bakaláře.   
 

 
Další projednávané body: 

- mikrovlnka se pro potřeby studentů nebude instalovat 
- smysluplnost anket- zapojila se většina rodičů  
- stoly a židle pro studenty splňují normy 
- u příležitosti oslav 25-tého výročí se bude vydávat almanach a akce 

budou probíhat v průběhu celého roku, počítá se se zapojením členů 
Klubu přátel GFP, studenti připravují ples 
 

 


