
Zápis ze schůze Spolku GFP 
 

 
Místo konání: GFP Neratovice 
Datum: 4. 10. 2016 
Čas konání: 17:00 
 
Přítomni: 9 členů výboru 

8 hostů 
 
V tomto roce začal výbor pracovat ve složení: 
 
8 členů z řad rodičů: 
David ŠPRINCL – předseda 
Zuzana SATTLEROVÁ – 1. místopředsedkyně 
Zdeňka POTOČIAROVÁ – 2. místopředsedkyně 
Sylvie BARTONÍČKOVÁ 
Kateřina HAVLÍČKOVÁ 
Libor NOVÁK 
Kateřina ŠOURKOVÁ 
Jana ZÍTKOVÁ 
 
1 zástupce školy  
Šárka PIRKLOVÁ 
 
Na listopadovou členskou schůzi navrhne výbor schválit dva nové členy: 
Radima Chybu a Michaelu Růžičkovou 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Schválení kroužků 
3. Podpora projektů studentů GFP 
4. Maturitní ples 
5. Různé, ostatní 

 
 

1. Zahájení 
Přivítání maturantů a nových zájemců o práci ve výboru Spolku. 
 
2. Schválení kroužků 
Všechny navrhované kroužky byly jednomyslně schváleny. V letošním roce bude na 
škole otevřeno 5 kroužků (volejbal, florbal, taneční, rukodělný a všestrannosti). 
 
3. Podpora projektů studentů GFP 
Petr Palička přišel s nápadem vypsat soutěž o nejlepší projekt (nebo několik 
projektů) pro studenty GFP. Projekt by měl Spolek podpořit finančně. 
Více o soutěži probereme na listopadové schůzce. 
 
 



 
4. Maturitní ples 
Maturanti přišli na informační schůzku velmi dobře připraveni, bylo tedy nutno doladit 
pouze pár detailů. 

- playlisty přinesou maturanti nejpozději na prosincovou schůzku. O podání na 
OSA se nově stará Kateřina Šourková 

- kapela, která bude letos hrát na maturitním plese, bude stát 35000 Kč 
- maturanti navrhli, že nechtějí dvě vstupenky zdarma na maturanta pro rodiče, 

proto se budou všechny vstupenky prodávat (mimo vstupenek pro zástupce 
města a vedení školy). Vstupenky, které se budou prodávat v den konání 
plesu budou pravděpodobně dražší 

- maturanti si mají zajistit místo, kam po plese uschovají věci z plesu 
- letos bude na plese fotobuňka- vše si zajišťují maturanti 
- maturanti zajišťují na maturitní ples autobusovou doprava pro rodiče a přátele  
- Šárka Pirklová zjistí, jestli je nutné tuto akci nahlásit na městském úřadě 

 
5. Různé, ostatní 
- protože nepoužíváme skříň v přízemí, může se vrátit P. Paličkovi 
- David Šprincl sestaví seznam žadatelů o úlevu na členském příspěvku pro 
sourozence a výbor co nejdříve žádosti projedná 
- David Šprincl zašle výpis z účtu Šárce Pirklové, protože někteří rodiče zaplatili 
příspěvek na účet 
- Zuzana Sattlerová vypracuje na příští schůzku plán investic na letošní školní rok 
- David Šprincl se domluví s Vladimírem Vaisem, jestli je možné vylepšit „Františkova 
přání“ tak, aby se u větších finančních částek mohlo přispět několika menšími 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Zuzana Sattlerová 
 
Kontroloval:  Libor Novák 
  
Finalizoval: David Šprincl 


