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Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 
 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum:  03.04. 2018  

Čas konání:  17:00 hod.  

 

Přítomni: David Šprincl , Zuzana Sattlerová, Zdeňka Potočiarová, Šárka Pirklová, Sylvie Bartoníčková, Jana 

Zítková,  Kateřina Havlíčková, Kateřina Šourková, Jitka Ramzerová, Michaela Růžičková, Ota 

Ginter, Radim Chyba, Libor Novák, 

Omluveni: Pavel Kovařík 

Hosté:       Petr Palička 

 

Program:  

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Majáles 2018: 

 Shromáždění proběhne 27.5.2018 (13 – 17 hodin, na louce u Labe v Lobkovicích) 

 Akce bude navazovat na odhalení památníku k uctění 220ti let od narození Františka Palackého 

 Návrh motivačního dopisu pro rodiče studentů prim – vyzdvižení prosby k rodičům na pomoc 

v oblasti pečiva či jiné materiální podpory - proti přečtené verzi nebylo připomínek 

 Apel na studenty kvint, aby „povyšovací“ pochutiny připravovali rozumně a dbali na 

dodržování hygienických a potravinových norem 

 Rozeslání dopisu proběhne přes aplikaci Bakaláři (zařídí pan Palička) 

 Předávání pečiva bude v den konání po 10. hodině u stánku Spolku v Lobkovicích, kde pak 

proběhne i porcování a balení 

 Pro nakládání s pochutinami mají členky z řad Spolku vystaveny 3 platné zdravotní průkazy 

 Před akcí proběhne revitalizace ocelových konstrukcí – práci zabezpečí studenti a Spolek 

poskytne úhradu nátěrových potřeb  - schváleno 

 Spolek schválil úhradu nákladů na zabezpečení zázemí akce – pronájem auta a spotřeba 

elektrického proudu (celkem do 5000 Kč spolu s nátěrovými potřebami) 

 Předběžně zajištěny 2 kusy toalet TOI TOI (řeší se úhrada; ve hře je i varianta bezplatného 

poskytnutí) 

 Další upřesnění a připomínky budou řešeny na schůzce Spolku dne 2.května 2018 

 

3. Příspěvek pana profesora Paličky: 

 Informace o nákupu šatních skříněk – dodavatel dodá do 5ti týdnů, o realizaci je proto nutné 

se rozhodnout nejlépe do poloviny června 

 Cena 39 250 Kč pro 2 třídy 

 Dořešeno bude na schůzce 2.května 2018 

4. Různé:  

 Spolek poskytne úhradu kloboučků pro maturanty (30+30+5 kusů) 

 Do příští schůzky rozmyslet finanční podporu pro některé z Františkových přání 

 

5. Datum příští schůzky: mimořádně 2.května 2018, 17:00! (případná změna bude včas ohlášena) 

 

Zapsal:  Libor Novák 

Kontroloval: Zuzana Sattlerová 

Finalizoval: David Šprincl 


