
 
 

Vážení učitelé,
v letošním 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 
v oblasti IT, dalšího rozvoje znalosti 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 
vědomostních
našeho gymnázia
za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
projekty, které nemůžete dát do Františkových přání.
 
Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
za námi první úterý v měsíci v 17:00 na 
které se koná v prostorách školy
 
Na setkání s
projektu:
 

Váš zamýšlen
Stručný popis zamýšleného projektu.
Pro které studenty je projekt určen?
Jaký počet studentů se 
Budete spolupracovat s
Jaký je časový horizont projektu 
Odhad nákladů na projekt.
Plánujete 
 
 
 
Moc Vám děkujeme za čas a ochotu se s
 
 
S přátelským pozdravem
Spolek přátel GFP

Vážení učitelé, 
v letošním školním roce 2018/2019 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 
v oblasti IT, dalšího rozvoje znalosti 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 
vědomostních soutěžích
našeho gymnázia a společně se můžeme rado
za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
projekty, které nemůžete dát do Františkových přání.

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
za námi první úterý v měsíci v 17:00 na 
které se koná v prostorách školy

Na setkání s námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 
projektu: 

amýšlený projekt
Stručný popis zamýšleného projektu.
Pro které studenty je projekt určen?
Jaký počet studentů se 
Budete spolupracovat s
Jaký je časový horizont projektu 
Odhad nákladů na projekt.
Plánujete projekt financovat také z

Moc Vám děkujeme za čas a ochotu se s

S přátelským pozdravem
k přátel GFP 

Zpracováno 17.12

školním roce 2018/2019 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 
v oblasti IT, dalšího rozvoje znalosti 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

soutěžích a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
a společně se můžeme rado

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
projekty, které nemůžete dát do Františkových přání.

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
za námi první úterý v měsíci v 17:00 na 
které se koná v prostorách školy

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

projekt 
Stručný popis zamýšleného projektu.
Pro které studenty je projekt určen?
Jaký počet studentů se může do projektu zapojit?
Budete spolupracovat s dalšími kolegy z
Jaký je časový horizont projektu 
Odhad nákladů na projekt. 

projekt financovat také z

Moc Vám děkujeme za čas a ochotu se s

S přátelským pozdravem 

17.12.2018 pro učitele Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích

školním roce 2018/2019 se Spolek přátel GFP rozhodl podpořit nejen 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 
v oblasti IT, dalšího rozvoje znalosti cizích jazyků nebo v současné době nezbytných 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
a společně se můžeme rado

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
projekty, které nemůžete dát do Františkových přání.

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
za námi první úterý v měsíci v 17:00 na pravidelnou 
které se koná v prostorách školy, nebo nám napište na email: spolek@gfp.cz

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

Stručný popis zamýšleného projektu. 
Pro které studenty je projekt určen? 

do projektu zapojit?
dalšími kolegy z učitelského sboru

Jaký je časový horizont projektu (od kdy do kdy)?

projekt financovat také z jiných zdrojů?

Moc Vám děkujeme za čas a ochotu se s námi o Vaše náměty a návrhy podělit. 

Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích
 
 
 

se Spolek přátel GFP rozhodl podpořit nejen 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 

cizích jazyků nebo v současné době nezbytných 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
a společně se můžeme radovat z jejich 

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
projekty, které nemůžete dát do Františkových přání. 

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
pravidelnou schůz

, nebo nám napište na email: spolek@gfp.cz

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

do projektu zapojit? 
učitelského sboru

(od kdy do kdy)? 

jiných zdrojů? 

námi o Vaše náměty a návrhy podělit. 

Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích

 

se Spolek přátel GFP rozhodl podpořit nejen 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 

cizích jazyků nebo v současné době nezbytných 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
z jejich úspěchů. 

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 
 

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
schůzku výboru Spolku přátel GFP, 

, nebo nám napište na email: spolek@gfp.cz

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

učitelského sboru nebo s externisty

námi o Vaše náměty a návrhy podělit. 

Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích 

se Spolek přátel GFP rozhodl podpořit nejen 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností 

cizích jazyků nebo v současné době nezbytných 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
úspěchů. Také budeme vděční 

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosí
výboru Spolku přátel GFP, 

, nebo nám napište na email: spolek@gfp.cz

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

nebo s externisty

námi o Vaše náměty a návrhy podělit. 

se Spolek přátel GFP rozhodl podpořit nejen 
zajímavé projekty žáků našeho gymnázia, ale také projekty, které byste s našimi žáky 
rádi řešili Vy, učitelé. Rádi bychom zaměřili finanční podporu na získávání dovedností  

cizích jazyků nebo v současné době nezbytných 
prezentačních dovedností. Současně rádi podpoříme účast našich studentů na 

a sportovních akcích, kde mohou reprezentovat dobré jméno 
Také budeme vděční 

za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 

Pokud budete mít nějaký námět a budete se chtít s námi o něj podělit, zastavte se prosím 
výboru Spolku přátel GFP, 

, nebo nám napište na email: spolek@gfp.cz 

námi si prosím promyslete a připravte základní informace o Vašem 

nebo s externisty? 

námi o Vaše náměty a návrhy podělit.  

 

Také budeme vděční 
za vaše náměty a návrhy i z jiných oblastí a předmětů výuky. Budeme se snažit podpořit 

m 
výboru Spolku přátel GFP, 


