
Zápis ze schůze Spolku přátel GFP 

 

Místo konání: GFP Neratovice 

Datum: 10. 3. 2020 

Čas konání: 17:00 –18:30 hod. 

 

Přítomni: Sylvie Bartoníčková, Libor Novák, Jitka Ramzerová, Kateřina Šourková, Peter Garay, 

Jana Zítková 

 

Omluveni:, Ota Ginter, Kateřina Havlíčková, Tomáš Hrubý, Radim Chyba, Pavel Kovařík, Radka 

Peprná, Zuzana Sattlerová, David Šprincl, Aleš Jinoch 

 

Hosté: Petr Palička, Petr Vrána – za studentský parlament 

 

Program: 

Zahájení – přivítání zúčastněných a hostů 

 

1. Požadaveky zástupce školského Parlamentu 

Byla přednesena žádost zástupce školního Parlamentu o možnost účasti zástupců Parlamentu ve 

Výboru Spolku přátel GFP – bylo vzato na vědomí s tím, že volby probíhají začátkem školního 

roku a zájemci se do té doby mohou zúčastňovat jako hosté. 

Byl zamítnut požadavek, aby Spolek zanesl do Usnesení větu, že bude prosazovat návrhy a po-

žadavku Parlamentu. 

Zástupce dále projevil zájem být ve Školské radě. I zde mu byla vysvětlena pravidla voleb. 

Zástupce jsme vyzvali, aby se Parlament zamyslel nad možnými společnými reálnými aktivitami 

a případně je prezentoval na některé z příštích  schůzek, kam jsem jeho zástupce pozvali. 

  

2. Majáles: 

 Letošní Majáles pojmout v souladu s výročím 30 let od založení Gymnázia (mimo jiné i 

delší doba trvání akce, využití i netradičních atrakcí, stánků….) 

 Posunout čas „povyšování kvart“ na pozdější odpoledne 

 Opět stánek s pečivem, obsluhovaný zástupci Spolku 

 Návrh na stánek s kávou i vínem 

 Stánek s výběrovým občerstvením (třeba bramboráčky, špízy, slané pečivo, vata…) 

 Nejen jeden stánek s občerstvením, aby se předešlo frontám 

 Zatím nevyřešen stánek s točeným pivem (pan školník???) 

 Zajištění TOI (min. 2 kusy i více) ve spolupráci s Městským úřadem 

 Navržena i účast hasičů s populární pěnou 

 Pan Palička slíbil provést revizi stanů (počet, velikost a stav) – případně ve spolupráci se 

školu navrhnout koupi nového stanu (za spoluúčasti Spolku) 

 Je potřeba dořešit i pořízení nových stolů a židlí (10 + 40) – kolegyně provedou průzkum 

a případně se budeme podílet na částečném financování 

 Hudební produkci by doplnilo i vystoupení pana Svitáka a pana Davida Samita z Lipska 

(to je ale již placená produkce) 

 

3. Dotace 2020 

 Z Městského úřadu dorazilo schválení dotace na Maturitní ples 2020 

 

4. Datum příští schůzky: 07. 4. 2020, od 17:00 hod., v budově GFP! 

      (případný posun termínu bude včas ohlášen) 

 
Zapsal:  Libor Novák 

Ověřil:  Jana Zítková 

Schválil: Libor Novák 


