
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 5. 11. 2019 

Čas konání: 17:00 –18:45 hod. 

 

Přítomni: Sylvie Bartoníčková, Ota Ginter, Radim Chyba, Pavel Kovařík, Libor Novák, 

Zuzana Sattlerová,  Kateřina Šourková, David Šprincl, Jana Zítková 

 

Omluveni: Kateřina Havlíčková, Tomáš Hrubý, Radka Peprná, Lenka Pražáková, Jitka                    

Ramzerová 

 

Hosté: Aleš Jinoch, Petr Palička, Ladislava Zdebská, zástupci maturantů 

 

Program: 

 

Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

1. Maturitní ples: 

 Zástupci maturantů předali Spolku přátel GFP playlisty (žádost OSA) 

 Libor Novák předal zástupcům maturantů podepsanou předběžnou smlouvu o hu-

dební produkci s ozvučením a dopravou 

 Studenti si sami domluví DJ 

 

2. Prof. Ladislava Zdebská: 

 Poděkovala za finanční podporu ve výši 5 000 Kč na opravu běžkařského vybavení 

v majetku, které si mohou půjčit studenti gymnázia na zimní kurz. Současně požá-

dala Spolek přátel GFP o finanční podporu na nákup běžkařského vybavení. Zá-

stupci Spolku schválili finanční podporu ve výši 5 000 Kč na nákup 2-3 párů běžek 

s příslušenstvím.  

 

3.  Ředitel GFP prof. Aleš Jinoch: 

 Podal informaci přítomným členům Spolku GFP, která se týkala podpory nada-

ných žáků. Škola obdržela od MŠMT „Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí do-

tace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020“. Ředitel 

GFP požádal výbor Spolku GFP o spoluúčast na financování tohoto projektu. Vý-

bor Spolku GFP jednomyslně uvedený projekt podpořil a schválil. Spolek GFP se 

bude podílet spoluúčastí na dotaci ve výši 10- 30 %. Zástupci Spolku pomohou 

vedení školy s přípravou dotační žádosti (kalkulace výdajů). 

 

4. Pavel Kovařík: 

 Třídní schůzky: na třídních schůzkách, které proběhnou 14. 11. 2019 bude v každé 

třídě k dispozici Zpráva o hospodaření Spolku GFP za školní rok 2018/2019, roz-

počet Spolku na školní rok 2019/2020 a seznam členů výboru Spolku přátel GFP. 

 Zástupci Spolku schválili Zprávu o hospodaření Spolku přátel GFP za školní rok 

2018/2019, která bude zveřejněná na webovských stránkách školy v sekci Spolek 

přátel GFP. 

 Zástupci Spolku schválili rozpočet Spolku přátel GFP pro školní rok 2019/2020, 

který bude zveřejněný na webovských stránkách školy v sekci Spolek přátel GFP.  



 V souladu s navrženým rozpočtem, výbor Spolku GFP podpořil úhradu následují-

cích projektů do konce prosince 2019: 

o Doprava studentů na akce Klub Mladého Diváka, 

o Příspěvek na zázemí pracoviště 3D tisku, 

o Příspěvek na ceny ve "Veršobraní", 

o Servis běžeckého vybavení a jeho dokoupení. 

 

5. Datum příští schůzky: 3. 12. 2019, od 17:00 hod., v budově GFP!  

    (případná změna bude včas ohlášena) 

 

 

Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


