
Minigranty – podzim 2021 
 
Žadatelé v podzimním kole osobně představili projekty na jednání správní rady dne  
18. 10. 2021 v 15 hodin.  
 
 
Minigrant č. 1/2021 – V. ročník přednáškového dne Plejády 
 
Předkladatelé: Aleš Khol, Barbora Kotuláková 
Garant: Pavlína Mojžíšová 
Požadovaná částka: 8 416,- Kč 
 
Plejády jsou projektem tematických přednášek od zajímavých a inspirativních osobností. Klade si za 
cíl studentům vyššího gymnázia rozšířit jejich obzory a případně je nasměrovat ve volbě dalšího 
studia či kariéry. Pátý ročník Plejád proběhl 24. 9. 2021. 
Účel použití finanční částky: propagační předměty, pozornosti a občerstvení pro přednášející. 
  
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 8 416,- Kč. 
 
Přednášky se konají bez nároku na honorář. Podmínkou proplacení je prezentace akce a fotozáznamu 
na webových stránkách gymnázia s medializací NF jako sponzora akce. 
 

Minigrant č. 2/2021 – Analýza vody kolem nás 
 
Předkladatelé: studenti z chemického kroužku 
Garant: Renáta Ottová 
Požadovaná částka: 6 450,- Kč 
 
V rámci chemického kroužku budou studenti určovat kvalitu povrchové, podpovrchové a pitné vody. 
Budou zkoumat, jak fungují tablety na úpravu vody na pitnou vodu. Budou provádět chemickou a 
mikrobiologickou analýzu vod na zvolených místech. Analýza bude prováděna jak ve školní laboratoři, 
tak v profesionální laboratoři. Výsledky projektu mají v plánu prezentovat na Juniorské vědecké 
konferenci na podzim 2022 na PřF UK. 
Účel použití finanční částky: zadání mikrobiologického rozboru vzorků v profesionální laboratoři.  
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 6 450,- Kč. 
 
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také medializace NF jako sponzora.  
 

Minigrant č. 3/2021 –  Kostýmy na předtančení maturantů 
 
Předkladatelé: Kristýna Makovská 
Garant: Pavlína Vágenknechtová Edrová 
Požadovaná částka: 3 000,- Kč 
 
Dne 3.12. 2021 se uskuteční maturitní ples GNA v Lucerně. Součástí plesu je tradiční předtančení. 
Účel použití finanční částky: nákup 7 dámských sukní, 7 pánských motýlků a 7 pánských kšand. 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 3 000,- Kč. 
 
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování zachování kostýmů v majetku školy. 



Minigrant č. 4/2021 - Akademie 
 
Předkladatelé: Jan Škopek, Tereza Picková 
Garant: Vladislava Hrdličková  
Požadovaná částka: 5 000,- Kč 
 
V březnu/dubnu 2021 proběhne již tradiční Akademie GNA.  
Účel použití finanční částky: rekvizity, kulisy, zajištění plakátů a vstupenek na akci. 
  
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 5 000,- Kč. 
 
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také medializace NF jako sponzora akce 
(plakáty, program) a zachování kulis a rekvizit v majetku školy pro další použití například ve školním 
divadle. 
 

Minigrant č. 5/2021 – realizace projektu Dotkni se vesmíru 
 
Předkladatelé: Martin Rosenberg 
Garant: Mgr. Zuzana Machátová 
Požadovaná částka: 2 500,- Kč 
 
Dotkni se vesmíru ja celorepublikový projekt,  který umožňuje studentům naprogramovat, sestavit a 
vypustit stratosférický balón se sondou do výšky 30 km nad Zemí. Sonda sbírá velké množství dat i 
v závislosti na přídatném elektronickém vybavení. 
Účel použití finanční částky: barva ve spreji pro dohledatelnost balónu, přídavná elektronika do 
sondy 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 2 500,- Kč. 
 
Podmínkou proplacení je kromě řádného vyúčtování také zachování sondy a jejího vybavení 
v majetku školy. 
 

 


