
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 2. 4. 2019 

Čas konání: 17:00 –19:05 hod. 

 

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

Šourková, D. Šprincl, J. Zítková 

 

Omluveni: T. Hrubý, R. Peprná, Zd. Potočiarová, L. Pražáková, J. Ramzerová, Z. Sattlerová 

 

Hosté: K. Šmídová, N. Povondrová 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Host prof. Kateřina Šmídová 

 Členové Spolku GFP využili přijetí pozvání prof. Šmídové k projednání námě-

tů, jak zatraktivnit výuku fyziky na škole za použití moderních technologií 

z oblasti IT. 

 Prof. Šmídová seznámila přítomné členy s tím, že v současné době již používá 

přenosná zařízení (tablety) ve svých hodinách fyziky. V rámci diskuse vzešlo 

několik námětů, jak lépe a efektivněji využít tato zařízení (např. dokoupení 

měřících čidel a dalšího příslušenství). 

 Členové Spolku GFP předběžně vyjádřili podporu pro případný nákup příslu-

šenství k již používaným přenosným zařízením. Členové požádali prof. Šmí-

dovou o zaslání specifikace konkrétního příslušenství.  

 

3. Maturitní ples 2019: 

 P. Kovařík seznámil přítomné členy Spolku GFP s návrhem na konečného vy-

účtování maturitního plesu, které bude schváleno na květnovém setkání členů 

Spolku. Návrh počítá s proplacením zbývajících výdajů spojených s maturit-

ním plesem a výdajů na závěrečné maturity.  

 

4. Výsledky dotačního řízení města Neratovice pro rok 2019: 

 L. Novák seznámil přítomné členy Spolku GFP s výsledky projednání a 

přislíbenými dotacemi ze strany MěÚ Neratovice.  Konkrétně se jedná o 

níže uvedené akce: 

 Klub mladého diváka – částka 7 000 Kč 

 Majáles 2019 – částka 4 500 Kč 

 Renovace beach volejbalového kurtu – částka 21 640 Kč 

 

5. Majáles 2019: 

 Členové Spolku odsouhlasili, že Spolek zajistí jako každý rok stánek, ve 

kterém se budou prodávat koláče, perníky a další cukrovinky vyrobené ro-

diči studentů prim a členy Spolku. Dále členové Spolku schválili zajištění 

stroje na výrobu cukrové vaty a finanční podporu pro vyhlídkovou loď, kte-

rá bude k dispozici po dobu akce. 

 

6. Kroužky informatiky pro školní rok 2019/2020: 



 Student Jan Žemlička předložil prostřednictvím P. Kovaříka návrh na 

otevření kroužků pro 1 a 2. stupeň, kde by se studenti učili prakticky 

používat produkty MS Office  a Office 365. Členové Spolku odsouhla-

sili případnou finanční podporu zahrnují výdaje na vedení kroužku a fi-

nanční příspěvek škole na zakoupení pronájmu licencí Office 365. Ná-

vrh se bude zpřesňovat s vedením školy.   

 P. Kovařík seznámil přítomné členy s výsledky schůzky prof. Vaise a 

paní M.Vejvodové na které byly předány zkušenosti z projektu "Hour 

of code" na jiných školách jehož cílem je obohacení výuky v hodinách 

informatiky a podpora strukturovaného a logického myšlení žáků. Po 

schválení vedením školy mohou proběhnout na začátku června pilotní 

ukázky ve výuce na 1. stupni. 

 

7. Schválení úhrady faktur 

 Přítomní členové Spolku schválili proplacení faktur: 

 Autobusovou dopravu v rámci KMD ve výši 3 500 Kč 

 Výletní loď na Majáles 2019 ve výši 6 500 Kč 

 Nákup tubusů pro maturitní vysvědčení ve výši 3 000 Kč 

 Zajištění koláčů a perníků pro Majáles 2019 

 

8. Převzetí ekonomické agendy Spolku od paní Šárky Pirklové 

 Členové Spolku L.Novák a P.Kovařík se sešli s paní Šárkou Pirklovou, 

která byla pověřena za rok 2018 vedením účetní a daňové agendy Spol-

ku. Společně zkontrolovali peněžní zůstatky k 31.12.2018 a ověřili do-

končení daňových povinností Spolku za rok 2018. Oba zástupci Spolku 

požádali paní Pirklovou o předání ekonomické agendy za rok 2018 paní 

Sattlerové, která rozhodne o její archivaci. Vedením ekonomické agen-

dy od 1.1.2019 byl pověřen P. Kovařík. 

 

9. Různé: 

 Nezaplacené členské příspěvky: 

 Členové Spolku projednali informaci P. Kovaříka a N. Povondrové 

o aktuálním stavu nezaplacených členských příspěvků. Ke dni 31. 3. 

2019 neuhradilo členský příspěvek 18 studentů ze 3 tříd.  

 

10. Datum příští schůzky: 7.5. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP! 

    (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


