
Zápis ze schůzky výboru Klubu přátel GFP ze dne 1. 9. 2015 
 

Přítomni za výbor: David Šprincl, Kateřina Havlíčková, Andrea Hudáková, Zuzana Sattlerová, Zdena 

Potočiarová, Růžena Hoffmannová,   

Dále přítomni: Lída Hašlarová, Jana Zítková, Jitka Ramzerová, Kateřina Šourková, Šárka Pirklová a Aleš Jinoch 

Zapisovatelka: K. Havlíčková 

 

Bod 1 
Členské příspěvky budou i nadále hrazeny hotově 400,- Kč za žáka a rok, každý další sourozenec na škole min. 

200,- Kč na rok. Bezhotovostní platba na účet u KB není bezplatná. 

 

Bod 2 
Využívání příspěvků členů Klubu přátel GFP a sponzorských darů: 

Vytvoření stromu přání (inspirace zde: http://strom.gymnaziumslany.cz/) ve spolupráci s profesorským sborem a 

žáky GFP. Profesoři podají návrhy na přání pro zlepšení výuky ke svým vyučovacím předmětům, vybavenosti 

tříd apod. Žáci na hodinách informatiky s Mgr. Vaisem (domluví pan ředitel Jinoch) pomohou vytvořit Strom 

přání a pan ředitel promluví s profesory o jejich podnětech k přáním. 

Oslovíme studentský parlament, pozveme na schůzi výboru jejich zástupce, s možností poskytnutí pomoci s 

jejich žádostmi na vylepšení chodu GFP. 

Pan ředitel se zamyslí, s čím můžeme jako Klub přátel pomoci škole. (výlet, jednodenní lyžování…) 

Možná spolupráce studentů VŠ na vedení zájmových kroužků ve škole. Pan ředitel a Šárka jsou ochotni oslovit 

bývalé studenty s nabídkou spolupráce. 

 

Bod 3 
Klub mladého diváka tento rok bude probíhat v Městském divadle Mladá Boleslav. Zdeňka napíše Mgr. 

Šafránkové dotaz, za jakých podmínek jezdí dopravce, který přepravuje žáky do divadla. Posoudíme možnost 

dalšího dopravce. Kdo bude levnější – vyhraje. Rozhodovat se bude mezi  Arivou a ČSAD Střední Čechy. 

 

Bod 4 
Na příští schůzi pozve David třídní profesorky maturitních tříd Horákovou a Šmídovou se zástupci studentů z 

těchto tříd k projednání maturitního plesu. 

 

Bod 5 
Ekonomka školy Šárka bude odměňována za práci pro klub měsíčně – návrh je 300,- - 400,- Kč. Stará se 

účetnictví klubu. 

 

Bod 6 
Schválení příspěvku pro účastníky soutěže Veršobraní ve výši 1000,- Kč 

 

Bod 7 
Skříňky pro Klub již máme, musíme opatřit zámečky, kdo má, přinese na příští schůzi. 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 6. 10. 2015 v 17 hodin. 

Na pořadu schůze budou: 

1) Maturitní ples 

2) Stanovy Klubu 

3) Vyhodnocení ankety na Bakalářích 

http://strom.gymnaziumslany.cz/

