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Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum:  6.11.2018  

Čas konání:  17:00 hod.  

 

Přítomni:, Kateřina Havlíčková, Zuzana Sattlerová, Kateřina Šourková, Jitka Ramzerová, Sylvie 

Batoníčková, Jana Zítková, Zdeňka Potočiarová, David Šprincl, Libor Novák, Pavel Kovařík, Ota 

Ginter, Tomáš Hrubý, Petr Palička 

Omluveni: Radim Chyba, Radka Peprná, Lenka Pražáková 

 

Hosté:       zástupci maturantů z Oktáv s třídní profesorkou 

 

Program:  

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Maturitní ples 2019: 

 termín plesu - 25. ledna 2019 – 19 hodin 

 zástupkyně maturantů požádala o možnost najmutí moderátora cena 6000Kč ; schváleno 

 byl předložen rozpis nákladů plesu minulého ročníku 

 pro letošní ples povoleno 669  míst k sezení pro návštěvníky plesu plus 123 míst ke stání (využití 

kapacity divadelního sálu 

 cena vstupenky – 200 Kč 

 schválen plán pro hrací dobu kapely do 01 hodin; pak za příplatek  

 autobusová doprava účastníků plesu zatím nerozhodnuta 

 studenti předložili návrh na zakomponování barmanské show do programu plesu – schváleno (při 

dodržení všech bezpečnostních pravidel) 

 smlouva s kapelou bude předána až v den plesu 

 zástupci maturantů byli přizváni k účasti na příští schůzce Spolku  

 

3. Příspěvek pana profesora Paličky: 

 Informace o přípravě na maturitní ples 

 Rozešle pozvánky na členskou schůzi Spolku GFP, která se bude konat během třídních schůzek 

 

4. Třídní schůzky: 15.11.2018, 17 hodin 

 podpis rozpočtu současně s prezenční listinou 

 zástupci Spolku seznámí na třídních schůzkách třídy primánů s úlohou Spolku 

 Spolek zašle dopis o poslání Spolku třídním učitelům 

 

5. Různé 

 Doplnění z minulé schůzky – paní Zuzana Sattlerová se stala čestnou členkou Spolku přátel GFP 

 Byl odsouhlasen příspěvek na pohoštění na večerní Veršobraní – 1500Kč 

 Vyjádření přítomných k návrhu rozpočtu pro školní rok 2018/2019 

 Rozbor a upřesnění položek, vyjádření k hospodaření za uplynulý školní rok 

 Návrh na vyšší podporu studentských projektových aktivit, znalostních olympiád, soutěží 

 Větší podpora prokazatelně aktivnějších studentů 

 Pozitivně byl přijat návrh na exkurzi po prostorách školy – domluvíme s vedení rozsah a termín 

 Probrán návrh na schůzku s paní vedoucí školní jídelny – debaty se zúčastní představitelé 

nespokojených tříd (termín a rozsah zatím neupřesněn) 
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 Zúčastnění byli vyzváni k zamyšlení se nad návrhem dalších aktivit, soutěží a činností, které by Spolek 

mohl podporovat a přispělo by to k dalšímu znalostnímu posunu studentů také k propagaci školy – do 

příští schůzky 

 

6. Datum příští schůzky: v úterý 4. prosince 2018, 17:00! (případná změna bude včas ohlášena) 

 

Zapsal:  Libor Novák 

Kontroloval: Zuzana Sattlerová, Jana Zítková 

Finalizoval: David Šprincl 


