ZÁPIS
z jednání správní rady NF příznivců Gymnázia Nad Alejí ze dne 11.4.2017
ve studovně

Přítomni:

Prof. Klára Braunová, Linda Jandová, Prof. Zuzana Stiborková (členky správní
rady), Prof. Jiří Benda (host)

Omluvena: Michaela Krešlová (členka správní rady)

Program:




Projednání přihlášených minigrantů a rozhodnutí o příspěvku
Výroční zpráva 2016
Rozpočet 2017

1. Minigranty – jaro 2017
Předkladatelé osobně představili své projekty v rámci 10-minutových prezentací a
zodpověděli otázky správní rady. Ta v jednotlivých projektech rozhodla takto:
a. Žádost o další vybavení do zkušebny v celkové hodnotě 15.480,- Kč.
Předkladatelé: Michal Mareš, Jan Neumann, Karolína Petřeková
Vyjádření SR: NF částečně vyhovuje žádosti částkou 3.070,- na nákup
stojanu Hi-hat Pearl H-930, který je podle vyjádření žadatelů
nezbytný pro další zkoušky. Vzhledem k tomu, že vybavení zkušebny
bylo v minulém kole minigrantů podpořeno a financováno
požadovanou částkou 9.500,- Kč, rozhodla se SR vyhovět žádosti
pouze částečně a motivovat skupiny využívající zkušebnu k doplnění
dalšího vybavení svépomocí. SR očekává, že skupiny využívající
zkušebnu vystoupí na vybraných akcích pořádaných školou bez
nároku na honorář.
b. AlibuFest: žádost o podporu nově vznikajícího hudebního festivalu
studentů gymnázií Nad Alejí a Budějovická ve výši 5.000,- Kč.
Předkladatel: David Knížek
NF dlouhodobě podporuje tradiční Alejfest, nechce ale bránit vzniku
nových, byť tematicky podobných projektů. SR rozhodla podpořit
žádost částkou ve výši 1/6 prokazatelných nákladů, maximálně do
výše 5.000,- Kč. Podmínkou přidělení dotace je předložení účetních
dokladů a dokumentace projektu (foto, video)

c. Plejády: žádost o podporu přednáškového dne osobností ve výši
7.000,- Kč.
Předkladatel: Václav Suchan
Po úspěšném 1. ročníku naplánovala skupina studentů další sérii
setkání se zajímavými osobnosti z nejrůznějších oborů. SR rozhodla
vyhovět žádosti a poskytnout požadovanou částku v plné výši, NF
nabízí pomoc při výběrů a kontaktování přednášejících a očekává
zpracování dokumentace akce pro další prezentaci v rámci školy i
mimo ni, stejně jako větší zapojení studentů nižších ročníků, kteří
v příštím letech převezmou organizaci projektu.
d. OLMUN: žádost o podporu výjezdu skupiny 4 studentů do Oldenburgu
/Německo s cílem zapojit se do projektu simulujícího jednání
Spojených Národů – výše příspěvku 268 EUR dle aktuálního kurzu.
Předkladatel: Prof. Amy Decker
SR rozhodla podpořit žádost v plné výši. Projekt poskytuje
studentům výjimečnou možnost simulace jednání na nejvyšší
diplomatické úrovni z pozice přidělené země. Protože projekt se
přímo týká velmi omezeného počtu studentů, NF požaduje
zpracování výstupů (dokumentace) a jejich prezentaci dalším
studentům např. v rámci hodin výuky cizích jazyků v září 2017.
2. SR schválila výroční zprávu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
Zapsala: Linda Jandová

