
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum:  7. 1. 2020 

Čas konání:  17:00 – 18:30 hod. 

 

Přítomni: Sylvie Bartoníčková, Ota Ginter, Kateřina Havlíčková, Tomáš Hrubý,  Radim      

                  Chyba, Libor Novák, Kateřina Šourková, Jana Zítková 

 

Omluveni: Peter Garay, Pavel Kovařík, Radka Peprná, Jitka Ramzerová, Zuzana Sattlerová,  

                   David Šprincl 

 

Hosté: Aleš Jinoch, Ivana Šafránková, Iveta Vaisová, Jolana Uhrinčaťová, zástupci maturantů  

            a Michal Vejvoda  

Program: 

Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

1.  Maturitní ples: 

 Zástupci maturantů podali členům výboru Spolku GFP informaci o stavu připravenosti a 

organizaci maturitního plesu. Současně byla odsouhlasena participace Spolku GFP na 

pořádání a spoluúčasti u této akce.  

 

2.  Projednání žádosti prof. Šafránkové a prof. Vaisové: 

 Obě profesorky představily své aktivity v rámci pěveckého sboru, veršobraní a KMD. 

 Ze strany Spolku GFP byla předložena vedení školy nabídka zapojení Spolku GFP do 

aktivit shora uvedených včetně propagace a vyhodnocení (návaznost na případné dota-

ce). Spolek GFP nabídl finanční spoluúčast na nákup cen, úhrady ubytování a případných 

soustředění. 

 Členové Spolku GFP jednomyslně podpořili finanční příspěvek na soustředění (doprava 

+ ubytování) pěveckého sboru. Jeho výše bude upřesněna na dalších zasedáních výboru 

Spolku GFP. 

 

3.  Oslavy 30. výročí založení GFP: 

 Ředitel GFP seznámil přítomné členy s návrhem aktivit školy při příležitosti oslav 30. 

výročí založení GFP. 

 Ze strany Spolku GFP byla předložena vedení školy nabídka na finanční spoluúčast při 

pořádání „Plesu v teniskách“, vydání Almanachu (sborníku), pořádání koncertu a příp. i 

na Majáles 2020.  

 Členové Spolku GFP jednomyslně podpořili finanční příspěvek na kulturní akci „Ples 

v teniskách“ u příležitosti oslav 30. výročí založení GFP. Jeho výše bude upřesněna na 

dalších zasedáních výboru Spolku GFP. 

 

4.  Různé: 

 Členové Spolku GFP budou na příštím jednání požadovat předložení informace o stavu 

neuhrazených ročních příspěvků ze strany studentů GFP. 

 Členové Spolku GFP požádali ředitele GFP o zajištění vystavení objednávky na nákup 

koberce na akci Maturitní ples 2020.  

 

5.  Datum příští schůzky: 4. 2. 2020, od 17:00 hod., v budově GFP!  

         (případná změna bude včas ohlášena) 

 
Zapsal:  Radim Chyba 

Ověřil:  Sylvie Bartoníčková 

Schválil: Libor Novák 


