
Minigranty – podzim 2017 

Žadatelé v podzimním kole osobně představili projekty na jednání správní rady dne 13.11. 2017 v 16 

hodin.  V jednom případě (Rubensova trubice) bylo zjištěno, že předkladatelé nesplnili podmínky 

podání žádosti a bylo jim doporučeno, aby projekt znovu přihlásili na jaře 2018. 

 

Minigrant č. 5/2017 – ALEJ MUSIC FEST vol.13 

Předkladatelé: Paulino Svoboda, Jan Neumann 
 
Požadovaná částka:  3.800,- Kč 
 
Tradiční festival hudebních skupin, v nichž účinkují studenti Gymnázia, se poprvé bude konat 
v prestižním Rock Café na Národní třídě. Možnost prezentace před spolužáky a studenty 
z jiných pražských středních škol je vhodnou motivací pro talentované hudebníky. Pořadatelé 
nabídli investovat část zisku do vybavení zkušebny. 
 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 3.800,- Kč. 
  
SR požaduje náhled finálního vyúčtování celé akce (všechny příjmy a výdaje podpoříme, 
požadavek na dotaci není velký, ale žádáme náhled finálního vyúčtování CELÉ akce včetně 
všech příjmů a výdajů. Organizátorům bylo doporučeno urychlit jednání se zástupci Rock Café 
a co nejdříve požadovat upřesnění podmínek a podpis smlouvy o pronájmu.  
 
 
Minigrant č. 6/2017  - Roztančená sekunda A  
Předkladatelé: Johana Margaret Trejtnar 
 
Požadovaná částka:  5.000,- Kč 
 
Projekt zahrnuje 5 lekcí swingového tance pod vedením zkušeného lektora Štěpána Pileckého 
ze studia Zig Zag. Cílem aktivity je kromě výuky tance a nácviku skupinové choreografie 
vytvoření příležitosti pro společnou volnočasovou aktivitu studentů Sekundy A, jejíž výsledek 
bude mimo jiné prezentován například v rámci tradiční akademie. 
 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 5.000,- Kč. 
 
SR oceňujeme originální nápad na „teambuildingové“ aktivity, podmínkou podpory je 
předvedení choreografie nejen na školní akademii, ale také na předávání maturitních 
vysvědčení nebo jarních rodičovských schůzkách, případně další dle dohody s vedením školy. 
Další podmínkou je zpracování dokumentace (klip, fotoreportáž) z nácviku.  
 
 
Minigrant č. 7/2017 – Rekonstrukce učebny č. 305 
Předkladatelé: Kateřina Hedlová, Matěj Pánek, Martin Rosenberg 

 

Požadovaná částka:  6.500,- Kč  

 



Studenti tercie A nejsou spokojeni se vzhledem své třídy a chtějí ji vylepšit pomocí nových 
závěsů a výmalby. Učebna se tak stane příjemnější i pro další studenty a jejich následovníky. 
 
Vyjádření SR:  minigrant byl schválen v požadované  výši 6.500,- Kč. 
Po doplnění informací a úpravě propočtů byl minigrant schválen v plné výši  6.500,- Kč. SR 
oceňuje snahu studentů zlepšit prostředí, ve kterém tráví podstatnou část svého pobytu ve 
škole, práce navíc provedou společně pod dozorem vyučujících a rodičů. 


