
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 4. 6. 2019 

Čas konání: 17:00 –19:30 hod. 

 

Přítomni: O. Ginter, T. Hrubý, R. Chyba, P. Kovařík, L. Novák, Z. Sattlerová, K. Šourková, 

D. Šprincl, J. Zítková 

 

Omluveni: S. Bartoníčková, K. Havlíčková, R. Peprná, Zd. Potočiarová, L. Pražáková 

 

Hosté: D. Nešetřilová, J.Žemlička 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

2. Host prof. Nešetřilová: 

 Předložila návrh projektů z oblasti psychologie, ekologie, aktivního občanství, 

pořádání výstav, spolupráce s domovy důchodců. Na projektech chce spolu-

pracovat s vybranými studenty. Konkrétní oblasti budou předmětem další dis-

kuse a budou se ještě zpřesňovat.  

 

Usnesení: Přítomní členové Spolku GFP vyjádřili předloženým projektům podporu. De-

taily a upřesnění budou sděleny na příštích schůzkách Spolku. 

 

3. Projekt „Hour of code“: 

 P. Kovařík podal informaci o proběhlé prezentaci projektu „Hour of code“ 

v hodinách informatiky, kterou realizovali prof. Vais  a paní Martina Vej-

vodová. Na začátku června proběhla pilotní výuka se studenty prvního 

stupně, která poskytla ukázka reálné možnosti začlenění základu progra-

mování a rozvoje logického myšlení do hodin výuky informatiky.  

 

4. Vyhodnocení problematiky IT: 

 Student J. Žemlička podal informaci o smlouvě na nákup licencí MS Office 

365. Cca 40 licencí bude pro pedagogický sbor GFP a cca 600 licencí bude 

pro potřeby studentů GFP. 

 Cena za shora uvedený produkt bude do 40 000 Kč vč. DPH, přičemž Spo-

lek GFP uhradí 50 % z uvedené ceny a zbývajících 50 % uhradí GFP. K 

tomuto již bylo přijato jednomyslné usnesení na jednání Spolku GFP dne 

7.5.2019. Nasazení licencí do provozu bude postupné po etapách. Předpo-

klad zahájení je konec srpna 2019. 

 Dále J. Žemlička představil návrh na oživení webových stránek GFP, větší-

ho využití školního Facebooku a Instagramu a informoval přítomné členy 

Spolku GFP o domluvení přednášky a následné debaty s redaktorem ČRo 

Plus panem M. Rozsypalem. Cílem je představit vybraným studentům no-

vinářskou práci, jak se orientovat v nepřeberném množství publikovaných 

zpráv za využití kritického myšlení aj. V příštím školním roce 2019/2020 

by studenti gymnázia chtěli pořádat cca 1x měsíčně obdobná setkání 

s významnou osobností. Zástupci spolku doporučili studentům kooperaci 

s prof. Nešetřilovou v rámci bodu 2 tohoto zápisu.   



 

5. Vyhodnocení Majáles 2019: 

 L. Novák provedl vyhodnocení celé akce. Poděkoval všem přítomným čle-

nům za aktivní účast a pomoc při organizaci a zabezpečení celé akce, která 

se povedla.  

 

6. Datum příští schůzky: 1. 10. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP! 

    (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


