
Zápis z prosincové schůze Spolku GFP  
 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 1. 12. 2015 (17:00-18:30) 

 

Přítomni: 10 nově zvolených členů výboru (prezenční listina na konci dokumentu) 

3 omluveni, z nich později dorazila Andrea Hudáková, neúčastnila se voleb 

2 hosté 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba vedení výboru Spolku přátel GFP 

3. Dořešení změny z Klubu na Spolek 

4. Maturitní ples 

5. Různé 

6. Příští schůzka 

 

 

ZAHÁJENÍ:  

Přivítání nově zvolených členů a také hostů schůzky (p. Hašlarové a p. Havlíka), informace o 

průběhu voleb do výboru Klubu (Spolku) přátel GFP a schvalování stanov na členské schůzi – 

třídních schůzkách dne 12. 11. 2015. Všechny návrhy výboru byly členskou schůzí přijaty a 

schváleny. Zápis o tom byl vyvěšen na web školy. 

 

 

VOLBA VEDENÍ SPOLKU PŘÁTEL GFP: 
 Jako předseda navržen David ŠPRINCL – dosavadní předseda, bez protikandidáta 

 Volba:  9 PRO  1 se zdržel  0 PROTI 

 David ŠPRINCL byl zvolen předsedou Spolku přátel GFP. 

 

 Jako 1. místopředseda navržena paní Zuzana SATTLEROVÁ 

 Volba:  8 PRO  2 se zdrželi  0 PROTI 

 Zuzana SATTLEROVÁ byla zvolena 1. místopředsedkyní. 

 

 Jako 2. místopředseda navrženi pan Libor NOVÁK a Zdeňka POTOČIAROVÁ 

 Oba kandidáti dostali stejně hlasů:  4 PRO  2 se zdrželi  4 PROTI 

 Při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedy. 

 Zdeňka POTOČIAROVÁ byla zvolena 2. místopředsedkyní. 

 

 Podpisové právo pro úřední styk má předseda David ŠPRINCL a 1. místopředsedkyně Zuzana 

SATTLEROVÁ. 

 

 

DOŘEŠENÍ ZMĚNY NÁZVU NA SPOLEK PŘÁTEL GFP: 
Pro zápis do Spolkového rejstříku jsou nutné ověřené podpisy předsedy a místopředsedů – zajistí 

si sami zvolení. Nutné rychlé zařízení, později budou změny za poplatek (1000 Kč). 

 

 



MATURITNÍ PLES 2016: 
a) František Staněk měl zjistit rozsah povinností Pořádkové služby na plese – na schůzku 

nedorazil, informaci se pokusí zjistit a dořeší Růžena Hoffmannová 

 

b) V řešení je otázka zvukaře na plese – přichází v úvahu návrh způsobilé osoby z řad 

studentů a rodičů, ale za cenu, že za vzniklé problémy pak tato osoba zodpovídá. Do pátku 

4. 12. se pokusí podrobnosti zajistit Růžena Hoffmannová 

 

c) Na všech dokumentech a smlouvách souvisejících s maturitním plesem je nutné změnit 

název smluvní strany z Klubu přátel GFP na Spolek přátel GFP. Zajistí Růžena 

Hoffmannová 

 

d) Na pátek dopoledne 22. 1. 2016 je nutné domluvit s vlastníkem sálu možnost vpuštění 

studentů do prostor sálu za účelem zkoušek a nácviků. 

 

e) Druhá šatna pro účastníky je předběžně domluvena s paní Zmekovou (kontakt předá 

Zuzana Sattlerová). 

 

f) Kontrola sálu a příslušných prostor zajistí před i po plese stejní lidé (důležité je, aby škody 

nesouvisející s plesem nepřešly na studenty). Zajistí Lidie Hašlarová + Kateřina Šourková 

+ Jana Zítková. Konkrétní čas kontroly a podrobnosti s tím spojené sdělí paní 

Hoffmannová uvedeným po domluvě s majitelem sálu. 

 

 

RŮZNÉ 
a) Veršobraní – Růžena Hoffmannová nabídla zapůjčení Karty člena Knižního klubu pro 

případnou slevu při nákupu knih výherci. 

 

b) Se změnou názvu na Spolek přátel GFP souvisí i nutnost provedení změn i ve všech 

oddílech na stránkách GFP. 

 

c) Do aktualit je vhodné zařadit info o zakoupení žaluzií.  

 

d) Na webu rovněž vyndat informaci o příspěvku 200 Kč do fondu pro druhého a dalšího 

sourozence studenta GFP. Pro všechny platí stejná cena 400 Kč na studenta. Úpravy v 

bodech b), c), d) zajistí Růžena Hoffmannová u profesora Vaise. 

 

e) Růžena Hoffmannová nabídla možnost aukce grafického listu arch. Vrana – s díky přijato, 

ale je nutné dořešit s panem ředitelem. 

 

f) Nový výbor si vybral splnění přání z „Františka“ - jednohlasně byla schválena a 

odhlasována koupě nového data projektoru do prostor oktávy B. Realizaci tohoto 

rozhodnutí ve spolupráci s profesorem Vaisem a panem školníkem + změnu ve 

Františkových přáních zajistí Šárka Pirklová. 

 

g) Dne 19. 12. 2015 je pořádán volejbalový turnaj pod hlavičkou GFP – za Spolek přátel GFP 

se zúčastní Lidie Hašlarová, dále profesor Vacín a další tělocvikáři. 

 

 



PŘÍŠTÍ SCHŮZKA 
a) Příští schůzka se koná 5. ledna 2016 od 17:00, zváni a vítáni jsou členové Spolku i čestní 

hosté z řad příznivců GFP.  

b) Na příští schůzce navštívíme prostory tříd, kde bylo provedeno zastínění oken a posoudíme 

provedení.  

c) Na příští schůzku výbor zve zástupce tříd maturantů za účelem projednání  organizačních 

záležitostí před plesem. Studenti předloží playlisty hudebních produkcí jako doklad pro 

OSA (nutné dodržet termín nejpozději 14 dní před akcí kvůli slevě z poplatků – cca 30%). 

Zajistí Šárka Pirklová 

 

 

 

 

PREZENČNÍ LISTINA: 
 

ČLENOVÉ VÝBORU 
1. Zuzana SATTLEROVÁ 

2. Sylvie BARTONÍČKOVÁ 

3. Jana ZÍTKOVÁ 

4. Kateřina ŠOURKOVÁ 

5. Kateřina HAVLÍČKOVÁ 

6. Zdeňka POTOČIAROVÁ 

7. Libor NOVÁK 

8. Růžena HOFFMANNOVÁ 

9. David PRINCL 

10.  Šárka PIRKLOV 

11.  Andrea HUDÁKOVÁ 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VÝBORU 
František STANĚK 

Jitka RAMZEROVÁ 

 

HOSTÉ 

Lidie HAŠLAROVÁ 

Jan HAVLÍK 

 

 

 

Zapsal:   Libor Novák 

 

 

Kontrolovala:   Zuzana Sattlerová 

 

 

Předseda:  David Šprincl 




