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Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 7. 5. 2019 

Čas konání: 17:00  

 

Přítomni: S.Bartoníčková, O.Ginter, P.Kovařík, L.Novák, R. Peprná, Zd. Potočiarová, J. 

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

 

Omluveni: K.Havlíčková, T.Hrubý, R.Chyba, L.Pražáková, D. Šprincl 

 

Hosté: J.Uhrinčaťová, P.Palička, R.Vacín 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Host prof. J. Uhrinčaťová 

• Prvotní informace o chystaném projektu výměnných pobytů s partnerskou ško-

lou – Gymnáziem Roberta Schumanna  v Lipsku 

• Předpokládá se pro studenty kvarta a kvint od školního roku 2019-2020 

• Týdenní pobyty v rodinách, počítá se přibližně s 20-ti studenty 

 

Usnesení: Přítomní členové Spolku GFP vyjádřili tomuto projektu podporu; Detaily  

a upřesnění tohoto projektu budou sděleny na příštích schůzkách Spolku. 

 

3. Host prof. R. Vacín 

• seznámil přítomné členy Spolku GFP se sportovními akcemi (Vánoční a Veli-

konoční volejbal, floorball, „čoukbal“) 

• nastínil možné požadavky na doplnění sportovního vybavení (běžkařské sady, 

dresy pro sportovní týmy) 

 

Usnesení: Pan profesor Vacín přislíbil dodání seznamu potřebných věcí a členové Spolku 

se pak vyjádří k možné realizaci a financování z fondu Spolku přátel GFP.  

 

4. Host prof. P. Palička 

• Předložil požadavky na hotovostní prostředky související s Majáles 2019  

(1 000,-Kč na zajištění dodávky elektřiny, 2 200,- Kč na auto pro přepravu ma-

teriálu) 

• Spolek hradí 1 toaletu TOI-TOI 

• Škola zajistí větší propagaci pro výlety lodí na Majáles 

• Členové Spolku zajistí nákup pečiva a nápojů 

• Sraz členů Spolku na Majáles v neděli v 10:00 (samozřejmě, kdo může) 

 

5. Informace o projektu využití IT techniky ve výuce Fyziky 

• Členové Spolku byli seznámeni s návrhem nákupu pomůcek pro výuku fyziky 

(bezdrátové senzory, microbity) od paní profesorky Šmídové 

 

Usnesení: Jednohlasně byl odsouhlasen příspěvek do výše 15 000,- Kč na nákup výše uve-

dených pomůcek z prostředků Spolku přátel GFP. 
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6. Informace o jednání s vedením školy  - nákup licencí MS-Office365 

• Členové Spolku byli seznámeni s projektu zahrnujícím pronájem licencí MS-

Office 365 a nastartování zájmového kroužku s produkty Microsoft (v rámci 

kroužku bude vypracován systém modulárních školení Office dle potřeb studen-

tů) 

• Vedení Spolku projednalo celý projekt s vedením školy a pan ředitel přislíbil fi-

nanční a organizační podporu projektu. Pronájem licencí ve výši 50 % ročního 

poplatku bude hrazen z prostředků Spolku přítel GFP 

• Student Jan Žemlička ve spolupráci s panem profesorem Vaisem, zabezpečí im-

plementaci MS-Office 365 do prostředí školy a připraví školení vybraných členů 

profesorského sboru, základní manuál seznamující studenty a učitele s používání 

MS-Office 365.  
 

 

Usnesení: Jednohlasně byla odsouhlasena podpora Spolku na pronájem licencí MS-Office 

365 ve výši 50 %. Očekávané výdaje Spolku jsou přibližně ve výši 19 000,- Kč ročně.  

 

7. Ostatní 

• Na konci dubna proběhla z iniciativy zástupců Spolku schůzka pana profesora 

Vaise a paní Martiny Vejvodové ohledně využití projektu "Hour of code" v ho-

dinách informatiky. Vedení školy je této iniciativě nakloněno a organizačně ji 

podpoří. Na začátku června proběhne pilotní výuka se studenty prvního stupně a 

ověří se tak reálnost možnost začlenění základů programování a rozvoje logic-

kého myšlení do hodin výuky informatiky 

 

• Zástupci Spolku zajistili a předali čepice s logem GFP pro budoucí studenty 

prvního ročníku. Čepice byly hrazeny z prostředků Spolku přátel GFP ve výši  

6 695,- Kč 

 

• Pavel Kovařík byl pověřen, aby kontaktoval zástupce studentské iniciativy, která 

má za cíl rozvoj studentských aktivit na našem gymnáziu, a pozval je na další se-

tkání Spolku.   

 

 

 

Datum příští schůzky: 4.6. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP! 

    (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Libor Novák 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


