
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 4. 2. 2020 

Čas konání: 17:00 –18:30 hod. 

 

Přítomni: Kateřina Havlíčková, Tomáš Hrubý, Pavel Kovařík, Libor Novák, Jitka Ramzerová, Kate-

řina Šourková, Peter Garay, David Šprincl 

 

Omluveni: Sylvie Bartoníčková, Ota Ginter, Radim Chyba, Radka Peprná, Zuzana Sattlerová, Jana 

Zítková; Aleš Jinoch ani Petr Palička na pozvání nereagovali. 

 

Hosté: Jana Sauerová, Michal Vejvoda, zástupci maturantů 

 

Program: 

 

Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

1. Maturitní ples: 

Krátké vyhodnocení plesu z pohledu maturantů i z pohledu členů Spolku, proběhla rekapitulace 

plateb ze strany spolku. Nebylo třeba použít kauci na krytí případných škod v průběhu maturit-

ního lesu. Poděkování členům Spolku za odvedenou práci. Spolek čeká na fakturu od sdružení 

OSA, která bude uhrazena z prostředků, které Spolku zašlou maturanti. 

 

2. Nabídka podpory Spolku v oblasti matematiky a chemie: 

 Paní profesorce Sauerové bylo vysvětleno směrování Spolku ve vztahu podpory studij-

ním sekcím. Paní profesorka přislíbila dodání návrhů pro konkrétní podporu výuky che-

mie (dovybavení zařízeními a pomůckami). 

 Podpora v oblasti chemie kroužků není jednoduchá, neboť jsou zde přísné bezpečnostní 

předpisy pro práci s chemickými látkami v laboratořích. 

 Byla diskutována také možná podpora v oblasti matematických soutěží a olympiád. 

 

3. Pro nejbližší období byla schválena následující finanční podpora: 

 Podpora Pěveckého sboru – 9 000,- Kč 

 Výměnný pobyt – Lipsko – 7 000,- Kč - realizace září 2020 

 Doprava mikrobusy na krajské turnaje ve florbalu - 7 000,- Kč 

 Ceny do turnaje dubnového turnaje ve florbalu  - 1 500,- Kč 

 Spolek nebude v tomto roce přispívat na nákup tubusů pro maturitní vysvědčení;  

 Všechny položky byly přítomnými členy schváleny! 

 

4. Dotace 2020 

 Spolek podal dotační žádosti na MěÚ Neratovice pro rok 2020 

 Individuální dotaci spojenou s organizačním zajištění Maturitního plesu v roce 2020 

 Žádost v Dotačním řízení města pro rok 2020 na tři projekty: 

 Klub mladého diváka  

 Studentská soutěž Veršobraní 

 Pronájem lodí pro doprovodný program na Majáles 

 

5. Různé: Projekt  podpora výuky angličtiny: 

 Spolek prodiskutoval možnosti podpory výuky angličtiny na našem gymnáziu s ohledem 

na trendy ve výuce cizích jazyků. Byla podána informace o realizaci projektu DynEd na 

ZŠ Říčany a jeho přínosech. Vedení spolku bylo pověřeno jednáním s vedením školy v té-

to věci, včetně návrhu na možné setkání s realizátory tohoto projektu z Říčan a předání 

zkušeností. 



 Spolek se také bude zabývat již probíhajícími přípravnými kurzy na zkoušku Cambridge 

English a na základě získaných zkušeností bude hledat cesty pro další podporu výuky an-

gličtiny na našem gymnáziu.   

 

6. Datum příští schůzky: 10. 3. 2020, od 17:00 hod., v budově GFP! 

      (případný posun termínu až na duben bude včas ohlášen) 

 
Zapsal:  Libor Novák 

Ověřil:  Pavel Kovařík 

Schválil: Libor Novák 


