Minigranty – jaro 2019
Žadatelé v jarním kole osobně představili projekty na jednání správní rady Nadační fondu příznivců
GNA dne 1.4.2019 ve 14,30 h.
Minigrant č. 1/2019 – English Drama Club
Předkladatel a garant: Shara Sparrgrove
Požadovaná částka: 4.800,- Kč
Studenti v English Drama Clubu (12 studentů GNA) pod vedením prof. Sparrgrove nacvičují
pravidelně představení v angličtině. Tentokrát připravili rodinnou komedii. 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 byl schválen v požadované výši 5.400,- Kč.
SR dlouhodobě podporuje English Drama Club, jehož činnost rozvíjí schopnosti studentů
komunikovat v angličtině, podílet se na přípravě divadelních představení a na jejich produkci.
Minigrant č. 2/2019 – Poslední třídní kurz Slovensko
Předkladatel: Silvie Skalická, garant: Pavel Brabec
Požadovaná částka: 10.000,- Kč
Studenti septimy B by uspořádali poslední společný výlet. Ve Vysokých Tatrách plánují pěší turistiku
spojenou s názornou výukou biologie a zeměpisu reliéfu Slovenska s panem profesorem Brabcem.
Pan profesor Kim by vedl sportovní aktivity. Celá akce by měla sloužit ke stmelení kolektivu před
příštím školním maturitním rokem. Dle garanta studenti budou moci navštívit a prohlédnout si
unikátní a zachovalou přírodu a krajinu, která byla modelována činností ledovce. Mohou si tak i v
rámci školního výletu uvědomit nutnost ochrany podobné krajiny a její uchování pro budoucí
generace.
Vyjádření SR: minigrant nebyl schválen.
Septima B se představila jako třída s mnoha úspěchy a aktivitami pro GNA, které SR oceňuje.
Uspořádání třídního výletu je ale dle SR soukromou aktivitou třídy, kterou nelze financovat
z prostředků NF, akce neměla být spojena s žádným výstupem a významným přínosem pro GNA.
V případě konání akce GNA uhradí cestovní náklady profesorů.
Minigrant č. 3/2019 - Plejády IV.
Předkladatel: Thea Šebková, Bohdan Kopčák, Jáchym Udatný, Václav Suchan, garant: Vratislav
Hanzlík
Požadovaná částka: 7.000,- Kč
Akce Plejády se již stala na GNA tradicí, proběhne již 4. ročník přednáškového dne zajímavých
osobností, který si už získal popularitu a těší se velkému zájmu studentů. V rámci akce proběhne 20
přednášek, které si studenti vyššího gymnázia vyberou podle zájmu. Finanční podpora bude použita
na nákup drobných dárků a občerstvení pro přednášející, výrobu propagačních materiálů (plátěných
tašek), kancelářské potřeby a realizaci doprovodného programu.

Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 7.000,- Kč.
SR oceňuje snahu studentů o udržení úrovně kvality projektu, studenti žádají o stejnou částku jako
v roce 2018, která pokryla jejich náklady. Projekt hodnotí jako velmi přínosný. SR nabízí pomoc při
výběrů a kontaktování přednášejících, navrhuje větší zapojení bývalých absolventů GNA. SR očekává
zpracování dokumentace akce pro další prezentaci v rámci školy i mimo ni.
Minigrant č. 4/2018 - Dodatečné financování na soutěž H2AC
Předkladatel: David Klement, garant: Zuzana Machátová
Požadovaná částka: 4.800,- Kč
Projekt byl již zahájen, končí 18.4. závodem. Tým studentů GNA představí v závodě 27 týmů
vlastnoručně sestavené autíčko na vodíkový pohon (měřítko 1:10). Tým se s podporou NF účastnil
závodu již v loňském školním roce, dosáhl ocenění v oblasti souhry a komunikace v týmu (1. místo).
Studenti žádají minigrant na financování úprav - zakoupení karoserie, její modifikaci a nákup
nového silnějšího ovládacího zařízení. Autíčko zůstane v majetku školy a bude jej možno využít
v dalším ročníku této prestižní soutěže.
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 4.800,- Kč.
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také medializace akce a její podpory NF na
webových stránkách školy a zachování modelu v majetku školy pro použití například v hodinách
fyziky nebo při dalších projektech.
Minigrant č. 5/2019 – Pěkné posezení ve třístovce
Předkladatel: Renata Langrová, Valerie Bizzuto, garant: Dagmar Bizzuto
Požadovaná částka: 13.000,- Kč
Cílem projektu je vytvořit útulné místo k posezení ve třídě č. 300, která je kmenovou třídou sekundy
A. Předložený projekt počítá s vytvořením lavic do výklenků a jejich polstrování. Navazující aktivity
by pak bylo vymalování třídy, odstranění nástěnky a pověšení dekorativní sítě, financování není
součástí minigrantu.
Vyjádření SR: minigrant nebyl schválen v požadované výši 13.000,- Kč. Byla schválena celková
částka na úpravy učebny 300 v hodnotě 5.000,- Kč.
Projekt je v předkládané podobě finančně předimenzován. Cílem minigrantu může být úprava
prostředí třídy, ale s větším zapojením a aktivní účastí jak studentů, tak rodičů. Škola nabízí
vyřazené lavičky ze šaten, které by studenti s rodiči po úpravě, kterou zajistí škola, nově natřeli.
Nabízí se také možnost nového textilního potahu stávající nástěnky místo plánované dekorativní
sítě. Třída by byla před instalací laviček vymalována v bílé barvě, což také zajistí škola. Materiál pro
repasování (barvy, štětce, plátno apod.) by byl hrazen z minigrantu.

Zpracovala Iva Dudová
6.4.2019

