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Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 
 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum:  13.03. 2018  

Čas konání:  17:00 hod.  

 

Přítomni: Zuzana Sattlerová, Zdeňka Potočiarová, Šárka Pirklová, Kateřina Šourková, Jana Zítková, Jitka 

Ramzerová, Michaela Růžičková, Ota Ginter, Pavel Kovařík, Libor Novák, 

Omluveni: David Šprincl, Sylva Bartoníčková, Kateřina Havlíčková, Radim Chyba, 

Hosté: p. Petr Palička, zástupkyně tříd maturantů 

 

Program:  

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Dořešení maturitního plesu 

 Zástupkyním maturitních tříd byl sdělen návrh na rozdělení finančního zůstatku po plese 

 Prostředky budou vydávány postupně oproti platným účetním dokladům 

 Propláceny budou položky typu pronájem, občerstvení, květiny, zajištění zázemí maturit 

 Kontrolu dokladů a proplácení zabezpečí paní Šárka Pirklová 

 Poděkování zástupcům za velice pozitivní ohlasy na ples 

3. Příspěvek pana profesora Paličky: 

 Na podporu od Spolku v oblasti nákupu: 

 tubusů k maturitám – částka do 6 tis. Kč 

 obrazových klipů pro výzdobu  školy (25 x 170Kč) – částka do 4,5 tis Kč 

 částky schváleny! 

 Předběžné zabezpečení účasti na hodnocení prací soutěže O cenu spol. Lach-Ner– akce 

proběhne 30.5.2018, ve 14:00 v budově školy 

 Předběžně se zúčastní Libor Novák, Radim Chyba, Pavel Kovařík 

 Majáles – akce proběhne 27.5.2018 

 Pan Palička přislíbil zajištění logistiky pro stany, pódium, zázemí akce 

 Bude osloven Městský úřad ohledně spoluúčasti na pronájmu mobilní sanitární techniky  

(2x TOI TOI ) 

 Vypracuje dopis pro kvintány ohledně instrukcí pro Majáles (pokrmy pro „povýšení“ 

kvartánů, organizace, obecná pravidla….) 

 Rodiče primánů dostanou instrukce od zástupců Spolku na třídní schůzce (19.4.2018) – 

výzva pro přípravu občerstvení ze strany rodičů 

 Problém s projektorem – z rozpočtu Spolku bude uhrazen nákup jednoho zařízení jako 

náhrada za již dosluhující a poruchový přístroj 

 Krátce informoval o probíhající akci na rozdělení primánů do nepovinných předmětů pro 

sekundy – zřejmě budou 3 skupiny na ČJ a 1 skupina na IVT 

4. Různé:  

 Pravidlo pro vstupenky na ples pro septimy – návrh slevy 50% pro aktivní účastníky 

zabezpečení příprav a chodu akce maturitní ples 

 

5. Datum příští schůzky: 3. dubna 2018, 17:00  (případná změna bude včas ohlášena) 

 

Zapsal:  Libor Novák 

Kontroloval: Zuzana Sattlerová 

Finalizoval: David Šprincl 


