
 

Minigranty – podzim 2019 
  
 
Žadatelé v podzimním kole představili projekty na jednání správní rady Nadační fondu příznivců GNA 
dne 25.11.2019 v 15 h.  
  
 
Minigrant č. 6/2019 – Akademie GNA.  
Předkladatel: Jan Škopek, Alexandra Chytrá a Tereza Picková, garant: David Řehořka  
Požadovaná částka: 5 000,- Kč  
 
Studenti kvinty A se rozhodli pokračovat v tradici a zorganizovat Akademii GNA i v tomto školním 
roce. Účel použití finanční částky: rekvizity, kulisy, potřeby pro natáčení a moderování akademie a 
video vstupů promítaných na akademii. Tisk plakátů a dalších tiskovin. 
 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 5000,- Kč.  
SR oceňuje snahu a iniciativu studentů. Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také 
medializace NF jako sponzora akce (plakáty, program, banner s logem NF) a zachování kulis a rekvizit 
v majetku školy pro další použití například ve školním divadle. 
 
 
Minigrant č. 7/2019 – English Drama Club  
Předkladatel a garant: Emily Bednářová  
Požadovaná částka: 5000,- Kč  

 
Studenti v English Drama Clubu (7 studentů GNA) pod vedením prof. Bednářové nacvičují představení 
v angličtině, které chtějí uvést v dubnu 2020.  Požadovaná částka bude použita na úhradu kostýmů, 
kulis, masek, plakátů a dalších propagačních materiálů a na občerstvení účinkujících i diváků o 
přestávce. Kulisy a kostýmy zůstávají škole pro další potřebu. 
 
Vyjádření SR: minigrant nebyl schválen. 
Předkladatelé se nedostavili k prezentaci projektu. Vzhledem k tomu, že SR dlouhodobě podporuje 
English Drama Club, jehož činnost rozvíjí schopnosti studentů komunikovat v angličtině, podílet se na 
přípravě divadelních představení a na jejich produkci, SR doporučuje předložit projekt znovu na jaře 
2020. 

 
 
Minigrant č. 8/2019 – Třídní trička a dobročinná akce 
Předkladatel: Barbora Kotuláková, garant: Pavlína Mojžíšová 
Požadovaná částka: 10 920,- Kč  
 
Studenti sexty A se aktivně zapojují do nejrůznějších charitativních akcí. Počátkem dubna chystají 
dobročinný prodej reklamních předmětů a občerstvení na veřejnosti v okolí školy. Výtěžek pošlou 
organizaci Helppes na výcvik asistenčních psů. Na této i na ostatních školních i mimoškolních akcích 
by chtěli vyjádřit svou sounáležitost třídními tričky podle předkládaného grafického návrhu. 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v hodnotě 5000,-Kč. 
Sexta A se mimořádně aktivně zapojuje do charitativních projektů a GNA chce její úsilí ocenit. 



Minigrant č. 9/2019 – Rekvizity na vystoupení SA na školní akademii.  
Předkladatel: Jonáš Vostrý a Klára Marjanovičová, garant: Kateřina Honzajková  
Požadovaná částka: 5 000,- Kč  
 
Studenti sekundy A přišli s myšlenkou nacvičit vystoupení na motiv periodické tabulky prvků. Jako 
rekvizity by měly sloužit desky s jejich značkami. Jako podklad chtějí použít trvanlivější materiál (na 
doporučení prof. Chocholáčové – deska Forex). Následně bude možné tabulky využít při výuce 
chemie (potvrzeno prof. Semerádovou) 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 5000,- Kč.  
SR oceňuje snahu a iniciativu studentů, jakož i prezentaci vlastního projektu, přestože se jedná teprve 
o studenty nižšího gymnázia. Vlastní výroba rekvizit přispěje k výuce výtvarné výchovy i chemie. 
 
 
Minigrant č. 10/2019 – Projekt Destilace  
Předkladatel: Petr Novák, garant: Renata Ottová a Věra Wohlgemuthová  
Požadovaná částka: 11 000,- Kč  
 
Student septimy A přišel s návrhem dokoupit chybějící vybavení pro školní laboratoř chemie k 
provádění destilací (především pak destilací organických látek). Ačkoliv je destilace mnohokrát 
zmíněna v hodinách chemie, studenti nemají během studia možnost ji vidět či dokonce provést. 
Studentům, kteří se účastní chemických soutěží – např. chemické olympiády, by bylo umožněno plnit 
praktické úlohy týkající se destilace bez nutnosti hledání jiného zázemí. 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 11000,- Kč.  
Vybavení bude sloužit k výuce a zůstává v majetku školy. 
 
 
Minigrant č. 11/2019 – Můžeme zachránit pandu? 
Předkladatel: Ludmila Kojecká, Anežka Ficková, Matěj Kočka, garant: Alena Hrabovská, Irena 
Skolilová 
Požadovaná částka: 6500,- Kč  
 
Podstata projektu studentů genetického kroužku spočívá v zakoupení připraveného kompletního edu 
kitu, který nabízí nadstandardní možnost experimentování a osvojení si nové, zatím nepoužívané 
metody. Z projektu je patrná snaha genetických nadšenců klást si náročné cíle, zabývat se 
konkrétními vědeckými úkoly a vybudovat si solidní základ pro své další kariérní směřování. 
 
Vyjádření SR: minigrant nebyl schválen.  
Předkladatelé nesplnili podmínky podání žádosti, bylo přímo doporučeno, aby projekt znovu 
předložili na jaře 2020, neboť SR pokládá projekt za neobvykle zajímavý a mimořádně přínosný.  
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval Petr Novák 
26.11.2019 


