
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 5. 3. 2019 

Čas konání: 17:00 –19:45 hod. 

 

Přítomni:S. Bartoníčková, O. Ginter, K. Havlíčková, R. Chyba, P. Kovařík, L. Novák, Zd. 

Potočiarová, Z. Sattlerová,  K. Šourková, J. Zítková 

 

Omluveni:T. Hrubý, R. Peprná, L. Pražáková, J. Ramzerová, D. Šprincl 

 

Hosté:P. Palička, J.Žemlička, maturanti z oktáv 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Maturitní ples 2019: 

 Členové Spolku GFP detailně projednali s přítomnými zástupci maturantů 

otázku vyúčtování maturitního plesu. Dále se členové Spolku GFP po projed-

nání se zástupci studentů usnesli, že ponechají na bankovním účtu Spolku fi-

nanční rezervu ve výši 15 000 Kč, která bude sloužit ke krytí výdajů souvisejí-

cích se zakončením maturit.  

 Přítomní členové Spolku GFP schválili návrh na proplacení účetních dokladů z 

prostředků Spolku, nad rámec výše uvedené rezervy, které studenti předali P. 

Kovaříkovi ke zpracování. 

 

3. Licenční software Microsoft pro studenty a učitele gymnázia: 

 Členové Spolku GFP projednali návrh týkající se možné změny využívání li-

cencí na produkty společnosti Microsoft. Přítomný student J.Žemlička vysvět-

lil principy pronájmu produktů Office 365 společnosti Microsoft a možné vý-

hody pro studenty a vyučující gymnázia. Členové Spolku pověřili P.Kovaříka a 

L.Nováka k dalším jednáním s vedením školy v této věci a přislíbili podporu 

pro případné nově vzniklé zájmové kroužky v oblasti informatiky. 

 

4. Změna financování kroužků: 

 Přítomní členové Spolku jednomyslně odsouhlasili předložený návrh změ-

ny financování zájmových kroužků s účinností od 1.1.2019 a rozhodli o fi-

nanční podpoře zájmových kroužků na druhé pololetí školního roku 

v celkové výši 42 000 Kč. 

 

5. Projednání žádostí prof. Vacína: 

 P. Kovařík předložil členům Spolku 2 žádosti prof. Vacína na pořádání ve-

likonočního turnaje ve florbalu a pořádání přeloženého Vánočního turnaje 

ve volejbale. Přítomní členové Spolku jednomyslně schválili finanční 

podporu obou uvedených akcí, a na pořádání velikonočního turnaje ve 

florbalu schválili finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč a na turnaj ve volej-

balu finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč. 

 

6. Různé: 

 Převzetí správy e-mailové schránky: 



 Členové Spolku projednali převzetí správy e-mailové schránky: 

spolek@gfp.cz. Tuto správu převezme L. Novák 

 Informace o převzetí účetní agendy od Š. Pirklové: 

 Členové Spolku projednali informaci P. Kovaříka o stavu převzetí 

agendy od Š. Pirklové a pověřili L. Nováka a P. Kovaříka o urych-

lené dokončení  tohoto předání. 

 Nezaplacené členské příspěvky: 

 Členové Spolku projednali informaci P. Kovaříka o aktuálním stavu 

nezaplacených členských příspěvků. Jednomyslně bylo odsouhlase-

no, že P. Palička rozešle dopisy rodičům studentů, kteří do současné 

doby členské příspěvky neuhradili. 

 

7. Datum příští schůzky: 2. 4. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP! 

    (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


