
Rozpočet Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad Alejí na rok 2017  

  

Předpokládané prostředky k dispozici v daném roce *1):  

Zůstatek k 1. 1 2017 (běžný účet i pokladna celkem - zaokrouhleno) včetně účelově vázaných prostředků NF  489 410 Kč 

Předpokládané dary NF (včetně případných účelově vázaných darů *2)                       500 000 Kč 

Celkem předpokládané prostředky k dispozici (včetně účelově vázaných prostředků NF):                                        989 410 Kč 

  

Účelově vázané prostředky NF k použití v roce 2017 *2) (stav k 1. 1. 2017):   

Stipendium Alej  

Tyto prostředky jsou určeny na pomoc sociálně potřebným studentům dle schváleného s tipendijního řádu.   
Pro rok 2017 je k dispozici: 37 790 Kč 

Účelově vázané protředky na nákup publikací do Aj knihovny (dar 2013)  

V roce 2014 a  2015 bylo vyčerpáno 10 983 Kč, v roce 2016 nebylo čerpáno nic, pro rok 2017 je k dispozici: 4 017 Kč 

Účelově vázaný dar pro Prima slavnost aneb První zvonění (dar 2015)  

V roce 2015 bylo vyčerpáno 1 558 Kč, v roce 2016 nebylo čerpáno nic, pro rok 2017 je k dispozici:  3 442 Kč 

Účelově vázaný dar pro tělovýchovné a sportovní účely (dar 2016)  

V roce 2016 byly dočerpány dary s taršího data a nový dar je pro rok 2017 k dispozici celý 5 000 Kč 

  

Předpokládané výdaje (ceny stanovené odhadem):  

Plánované projekty -(škola by ráda doplnila vybavení tří učeben o promítací techniku)  
1. patro: učebna č. 107 - promítání s dataprojektorem  130 000 Kč 

2. patro: učebna č. 206 - promítání s dataprojektorem 130 000 Kč 

3. patro: učebna č. 305 nebo 306 - promítání s  plazmou 130 000 Kč 

Celkové výdaje na plánované projekty  390 000 Kč 

  

Stálé (mandatorní) výdaje na podporu studentů GNA a školy (ceny stanovené odhadem):  

Podpora studentů GNA:  

Minigranty (v každém ze dvou kol je možné použít maximálně 25 000 Kč)  50 000 Kč 

Prospěchové a mimořádné stipendium (odměny maturantům za  vynikající prospěch a  další úspěchy) 20 000 Kč 

Podpora s tudentských aktivi t (např. registrační poplatky na  Student Summit, s tartovné v soutěžích) 15 000 Kč 

Odměny úspěšným studentům (např. předmětové olympiády, školní turnaje - volejbal, basketbal, fotbal, atletika)  15 000 Kč 

Podpora akcí organizovaných školou pro s tudenty (např. Halloween, předání diplomů FCE a  CAE, soustředění školního 
Alejsboru) 

15 000 Kč 

Podpora mezinárodních projektů (např. projekt Czechago, Jugendbegegnung Kreisau, účast Alejsboru na festivalech) 45 000 Kč 

Podpora školy:  

Pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera (3x za  rok , nájem navýšen na 10 000 Kč za  akci)) 30 000 Kč 

Náklady spojené s  pořádáním školní akademie (pronájem sálu, tisk plakátů)                                      20 000 Kč 

Příspěvek na ubytování lektorů anglického jazyka (1 600 Kč/osoba/měsíc - máme pět lektorů) 96 000 Kč 

Fond vedení školy 5 000 Kč 

Náklady na činnost fondu:  
Vedení účetnictví  15 000 Kč 

Dohoda o provedení práce (DPP) - odměna za organizaci a  vyúčtování plesu 5 000 Kč 

Dohoda o provedení práce (DPP) – administrativní práce (příprava evidence dárců, odeslání potvrzení pro FÚ)  3 000 Kč 

Ostatní režie (např. drobné kancelářské potřeby, obálky, poštovné) 10 000  Kč 

  

Celkem stálé (mandatorní) výdaje: 344 000 Kč 

Celkem předpokládané výdaje 734 000 Kč 

  

Budoucí projekty *3) (ceny stanovené odhadem)  

Revitalizace bývalé počítačové učebny Pg 2 (č. 103) na  multifunkční mediální učebnu  300 000 Kč  

  

Poznámka *):   
1)     Rozpočet nezahrnuje příjmy ani náklady maturitního plesu (dle zkušeností z předchozích let je mírně přebytkový), ani výnos 
nově prganizované plesové tomboly  

2)     Sponzorské dary účelově vázané budou využity k účelu dle darovací smlouvy.  

3)     Případný přebytek rozpočtu bude přednostně využit k  částečné realizaci budoucího projektu.  

 


