
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 
 

 
Místo konání: GFP Neratovice 
Datum: 07. 11. 2017 
Čas konání: 17:00 hod. 
 
Přítomni: 10 členů výboru (dle prezenční listiny) 
 
Omluveni: 1 člen výboru 
 
Hosté: Petr Palička, Pavel Kovařík, Ota Ginter + 2 zástupci studentů oktávy 
 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Maturitní ples 2018   
3. Veršobraní 
4. Studentský parlament 
5. Projekt Cena ředitele LACH-NER, s.r.o. 
6. Projednání návrhu rozpočtu Spolku GFP 
7. Různé 

 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájil předseda Spolku přátel GFP, David Šprincl, který přivítal hosty 
dnešního jednání, a to zástupce ředitele GFP, Petra Paličku, přítomné studentky 
oktávy a dva nové zájemce o práci ve výboru Spolku GFP. 
 
2. Maturitní ples 2018  
 
Přítomné maturantky seznámily členy výboru a zástupce školy se stavem příprav 
maturitního plesu. Konkrétně se jednalo o to, že maturanti si pro letošní rok vybrali 
novou hudební kapelu „NATRUC“. Cena za tuto kapelu se pohybuje ve výši 20 000 
Kč včetně zvukaře (proti původně navrhované kapele se jedná o úsporu cca 30 000 
Kč). Dále byly členům výboru předloženy a předány playlisty, jež předá na OSA pí 
Kateřina Šourková. Petr Palička upřesnil požadavky na bezpečnost z hlediska 
kapacity pronajatého sálu. Členové výboru jednomyslně schválili úhradu tisku 
vstupenek v plné výši. 
 
3. Veršobraní 
 
Petr Palička podal přítomným členům výboru informace o připravovaném 6. ročníku 
VERŠOBRANÍ a požádal výbor Spolku GFP o finanční příspěvek na tuto akci ve výši 
2 000 Kč. Členové výboru tuto žádost o finanční podporu jednomyslně schválili. 
 
 
 
 



 
4. Studentský parlament 
 
Petr Palička seznámil členy výboru se žádostí studentského parlamentu na úpravu 
jednotlivých tříd a společných chodeb. Navrhl, aby se provedlo výběrové řízení. 
Estetická komise by provedla hodnocení jednotlivých návrhů. Spolek GFP by 
následně nejlepší návrhy posoudil, a případně by i finančně přispěl. 
 
5. Projekt Cena ředitele společnosti LACH-NER, s. r. o. 
 
Projekt Cena ředitele LACH-NER, s.r.o. si klade za cíl motivovat studenty GFP k 
práci v oblasti přírodních věd – chemie, biologie, fyziky. Soutěž vyhlašuje GFP 
Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy LACH-NER, s.r.o. a Spolku přátel 
GFP. Vítězové soutěže si po veřejné prezentaci, rozhodnutí poroty a splnění všech 
předem daných podmínek rozdělí finanční částku 25 000 Kč. Spolek přátel GFP 
v letošním ročníku přispěje na ceny částkou 5 000 Kč. Žáci, kteří se umístí na prvním 
a druhém místě, postupují se svými pracemi do krajského kola SOČ. Téma prací 
nemá konkrétnější, užší zadání. Žáci se mohou při dodržení níže zmíněných 
podmínek účastnit projektu jednotlivě, ve dvojici či zpracovat vybrané téma ve 
skupině. Soutěž má dvě věkové kategorie: primy – tercie (1. kategorie) a kvarty – 
oktávy (2. kategorie). Výbor Spolku GFP jednomyslně tuto akci podporuje a uplynulý 
ročník považuje za velmi vydařený. 
 
6. Návrh rozpočtu Spolku GFP 
 
Místopředsedkyně výboru Zuzana Sattlerová a hospodářka výboru Šárka Pirklová 
detailně seznámily členy výboru s návrhem rozpočtu Spolku GFP ve školním roce 
2017/2018. Jedním z úsporných opatření je i to, že Komerční banka, u které má 
Spolek GFP veden běžný účet, udělil Spolku GFP výjimku z poplatku za vedení účtu 
v délce 3 roků. 
 
7. Různé, ostatní 

 
 Členové výboru se zabývali otázkou úhrady členských příspěvků pro školní 

rok 2017/2018. Po vzájemné diskusi a závěrečném hlasování byla cena 
příspěvku snížena jednomu ze dvou sourozenců, a to ze sociálních důvodů.  
 

 Příští jednání spolku se bude konat v úterý, 5. 12. 2017, od 17.00 hod., 
v zasedací místnosti spolku v prostorách GFP.  

 
 
Zapsal: Radim Chyba 
 
Ověřil:  Zuzana Sattlerová 
 
Předseda: David Šprincl 


