
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum:  8. 1. 2019 

Čas konání:  17:00 – 18:30 hod. 

 

Přítomni: L. Novák, S. Bartoníčková, P. Kovařík, O. Ginter, T. Hrubý, R. Chyba, R. Peprná,   

Z. Potočiarová, L. Pražáková, J. Ramzerová, K. Šourková, D. Šprincl, J. Zítková 

 

Omluveni: K. Havlíčková, Z. Sattlerová  

 

Hosté: A. Jinoch, M. Vejvoda 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Maturitní ples 2019: 

 hudba je zajištěna – do 11. 1. se rozhodne, zda úhrada bude realizována převo-

dem z účtu nebo hotově 

 smlouva o pronájmu sálu – bude ještě projednána s P. Paličkou 

 moderátor – úhrada nákladů bude ještě dohodnuta 

 

3. Pokladna spolku: 

 P. Kovařík podal informaci o inventuře pokladny Spolku ke konci kalen-

dářního roku 2018. 

 

4. Předání agendy: 

 L. Novák podal informaci o protokolárním předání činností, majetku a fi-

nancí od bývalého vedení Spolku přátel GFP nově zvolenému vedení spol-

ku. 

 Spolek přátel GFP souhlasí s převodem majetku, který je v užívání školy na 

základě Smlouvy o výpůjčce, na GFP. 

 

5. Lektoři kroužků: 

 P. Kovařík podal informaci o tom, že vedení GFP převezme agendu podepiso-

vání Dohod o provedení práce (DPP) s lektory kroužků na druhé pololetí škol-

ního roku 2018/2019. 

 

6. Model financování: 

 P. Kovařík seznámil přítomné s novým návrhem modelu financování rámco-

vých projektů (účtování a evidence výdajů), které by se mohly financovat z 

prostředků Spolku přátel GFP. P. Kovařík zpracuje a předloží ke schválení do-

kument „Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory“.   

 

7. Zlepšení IT oblasti na GFP: 

 Pavel Kovařík informoval přítomné členy o schůzce s V. Vaisem o dalším pří-

padném rozvoji IT technologií na GFP. Padl návrh, aby vznikla pracovní sku-

pina, která by navrhla postupné kroky, jak vylepšit oblast výuky informatiky 

na GFP. 

 



 

 

 

8. Různé: 

 Členové Spolku GFP projednali s ředitelem GFP připomínky studentů k pes-

trosti a kvalitě připravované stravy a komunikaci mezi studenty a vedoucí 

školní jídelny.  

 

9. Datum příští schůzky: 5. 2. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP!  

         (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


