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Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 
Datum:  4.12.2018  

Čas konání:  17:00 hod.  

 

Přítomni:, Zuzana Sattlerová, Kateřina Šourková, Sylvie Batoníčková, Jana Zítková, Zdeňka Potočiarová, 

David Šprincl, Libor Novák, Pavel Kovařík, Ota Ginter, Tomáš Hrubý, Radim Chyba 

Omluveni: Petr Palička, Jitka Ramzerová, Kateřina Havlíčková, 

 

Hosté:       zástupci maturantů z Oktáv 

 

Program:  

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Maturitní ples 2019: 

 termín plesu - 25. ledna 2019 – 19 hodin 

 upřesnění položek, na kterých se finančně podílí Spolek (sál, moderátor, kapela, OSA, DJ, stuhy, 

tubusy) 

 přijat návrh, aby se peníze vložily na účet a z něj se následně platily výdaje, faktury (kapela možná 

bude chtít hotovost) 

 nezapomenout na účet za DJ 

 barmanská show zřejmě nebude 

 problém s kobercem pro nástup maturantů – studenti se snaží dopátrat 

 padák nalezen a zajištěn 

 

3. Příspěvek paní profesorky Zdebské: 

 Po dobu rekonstrukce haly po havárii vody navštěvují studenti tělocvičnu v Olympii (poplatek je 

100Kč za hodinu) 

 Prosba na Spolek o poskytnutí příspěvku 

 Spolek schválil jednorázový příspěvek 500 Kč (info zasláno panu Paličkovi) 

 

4. Volby předsednictva Spolku 

 Jako předseda navržen Libor Novák, bez protikandidáta 

Volba: PRO 10  Zdržel se 1  PROTI  0 

Jako předseda zvolen Libor Novák 

 Jako 1. místopředseda navržena Sylva Bartoníčková 

Volba: PRO 10  Zdržel se 1  PROTI  0 

Jako 1. místopředseda zvolena Sylva Bartoníčková 

 Jako 2. místopředseda navržen Pavel Kovařík 

Volba: PRO 10  Zdržel se 1  PROTI  0 

Jako 2. místopředseda zvolen Pavel Kovařík 

 

Podpisové právo pro úřední styk má předseda Libor Novák, případně pak po domluvě 1. místopředseda Sylva 

Bartoníčková a 2. místopředseda Pavel Kovařík.  
 

Pro zápis do Spolkového rejstříku jsou nutné ověřené podpisy předsedy a místopředsedů na prohlášení – 

zajistí si sami zvolení ve spolupráci se Zuzkou Sattlerovou. Změny pak budou za poplatek (1000 Kč) 

provedeny v Registru spolků.  

 

5. Různé 

 Informace o předávání cen na Veršobraní (Spolek financoval odměny + pohoštění) 
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 Informace o nezaplacení příspěvku do Spolku – za 33 studentů nebylo zaplaceno (bude nutné přes 

třídní profesory dovysvětlit význam příspěvku ve třídách) 

 Řešeno financování Klubu mladého diváka (faktura za dopravu na 1. Představení zaplacena) 

 Zástupci výboru Spolku se sejdou ve vhodný termín s pracovnicemi sekretariátu GFP kvůli navázání a 

prohloubení spolupráce (zřejmě v 50. týdnu) 

 Byl probrán návrh na přeorganizování obědové přestávky ve prospěch sekundy B (plavání v pátek, 

přestávka po 4. vyučovací hodině) případně zabezpečení možnosti oběda až po plavání, kdy už ale bývá 

jídelna zavřená). Ota Ginter probere s panem Vacínem. 

 

6. Datum příští schůzky: v úterý 8. Ledna 2019, 17:00! (případná změna bude včas ohlášena) 

 

Zapsal:  Libor Novák 

Kontroloval: Zuzana Sattlerová, Jana Zítková 

Finalizoval: David Šprincl 


