
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 
 
Místo konání: Restaurace Cylindr, Masarykova 1474, Neratovice 

Datum: 06. 06. 2017 

Čas konání: 17:00 hod. 

 

Přítomni:  David Šprincl, Zuzana Sattlerová, Sylvie Bartoníčková, Kateřina Havlíčková,  

                  Libor Novák, Kateřina Šourková, Jana Zítková, Šárka Pirklová, Radim Chyba 

 

Omluveni: Zdeňka Potočiarová, Michaela Růžičková 

 

Hosté: Aleš Jinoch, Petr Palička 

 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Projednání žádosti o schválení příspěvku na vybavení jedné třídy novým nábytkem  

3. Informace o proběhlém Majáles 2017 

4. Schválení odměn pro studenty za vzornou reprezentaci GFP 

5. Různé, ostatní 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájil předseda Spolku přátel GFP, David Šprincl, který přivítal hosty dnešního 

jednání, a to ředitele GFP, Aleše Jinocha a zástupce ředitele GFP, Petra Paličku. 

 

2. Projednání žádosti o schválení příspěvku na vybavení jedné třídy novým nábytkem  

 

Petr Palička seznámil členy Spolku přátel GFP se záměrem kompletně vybavit jednu třídu 

(primu) novým nábytkem a šatními skříňkami. Provedeným cenovým průzkumem by se 

jednalo o částku 67 318 Kč. Požádal výbor Spolku přátel GFP o schválení finančního 

příspěvku ve výši 67 318 Kč, který přítomní členové jednomyslně schválili.  

 

3. Informace o proběhlém Majáles 2017 

 

Petr Palička podal přítomným členům Spolku přátel GFP detailní informace o proběhlém 

Majáles 2017, který se díky slunečnému počasí velmi vydařil. Současně poděkoval těm 

členům výboru, kteří se aktivně podíleli na jeho zdárném průběhu. Šárka Pirklová 

informovala přítomné o zisku z této akce, který činí 5 200 Kč. Členové výboru jednomyslně 

schválili použití těchto finančních prostředků na dovybavení nové třídy (primy). Z diskuze 

dále vyplynulo, že v příštím roce se bude muset v rámci přípravy Majáles 2018 lépe a 

konkrétněji komunikovat otázka pečení koláčků, perníčků a jiných druhů cukrářských 

výrobků ze strany rodičů, aby se rozšířila pestrost a současně se zvýšil případný zisk z prodeje 

těchto výrobků. Tato problematika bude předmětem dalšího jednání v příštím školním roce 

2017/2018. 

 

 

 



4. Schválení odměn pro studenty za vzornou reprezentaci GFP 

 

David Šprincl podrobně seznámil přítomné členy výboru Spolku GFP s reprezentací studentů 

GFP v jednotlivých odvětvích a kategoriích. Vzhledem k tomu, že se jedná o příkladnou a 

vzornou reprezentaci navrhl, aby vybraným studentům byla udělena finanční odměna 

z prostředků Spolku GFP v celkové částce 6 400 Kč. Přítomní členové výboru navrženou 

částku jednomyslně schválili.  

 

5. Různé, ostatní 

 

 Ředitel GFP poděkoval Spolku přátel GFP za účast v porotě pro posuzování prací 

(projektů) studentů GFP pod záštitou společnosti Lach-Ner s.r.o. 

 Předseda Spolku přátel GFP informoval přítomné o výsledku auditu přidělené dotace 

na zakoupení písku na beach volejbalové hřiště, na které měl spoluúčast Spolek přátel 

GFP. Auditní zprávu podepíše za Spolek přátel GFP předseda spolku. 

 Ředitel GFP a jeho zástupce poděkovali Spolku přátel GFP za vynikající celoroční 

spolupráci. Společným úsilím se podařilo jednoznačně dosáhnout výsledků, které 

vedly ke zkvalitnění podmínek studentů GFP a jejich další motivaci v rámci dalšího 

studia. 

 Příští jednání spolku se bude konat v úterý, 3. 10. 2017, od 17.00 hod., v zasedací 

místnosti spolku v prostorách GFP.  

 

 

Zapsal:   Radim Chyba 

 

Ověřil:  Zuzana Sattlerová 

 

Předseda: David Šprincl 


