
 

Rozpočet Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad Alejí na rok 2012  

  

Předpokládané příjmy *1):  

Zůstatek k 1. 1. 2012 (běžný účet i pokladna celkem - zaokrouhleno) 256 292 Kč 

Předpokládané dary NF (včetně účelově vázaných darů *2)                       600 000 Kč 

Celkem předpokládané příjmy:                                        856 292 Kč 

  

Předpokládané výdaje:  

Stálé výdaje (výdaje, které se opakují každý rok = „mandatorní“)  

Podpora studentských aktivit (Student Summit, startovné) 10 000 Kč 

Minigranty 50 000 Kč 

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

Odměny maturantům (za vynikající prospěch a další úspěchy) 20 000 Kč 

Podpora akcí organizovaných školou pro studenty (Halloween, předání diplomů FCE, CAE, soustředění školního 

sboru) 

10 000 Kč 

Podpora mezinárodních výměnných projektů 25 000 Kč 

Pronájem Břevnovského kláštera (3x za rok) 12 000 Kč 

Příspěvek na ubytování lektorů anglického jazyka (1200 Kč/osoba/měsíc) 57 600 Kč 

Příspěvek na papírové ručníky pro studenty  10 000 Kč 

Příspěvek na provoz internetu 20 000 Kč 

Tisk a rozeslání osobních složenek 0 Kč 

Ostatní režie (poplatky bance, obálky, poštovné, administrativní práce) 15 000 Kč 

Vedení účetnictví  15 000 Kč 

Odměna za vyúčtování plesu 5 000 Kč 

Fond vedení školy 5 000 Kč 

Náklady spojené s pořádáním školní akademie                                            20 000 Kč 

Celkem stálé výdaje: 289 600 Kč 

  

Stipendium Alej:  

K 1.1.2012 se na podúčtu stipendia Alej nacházely účelově vázané prostředky ve výši cca 25 900 Kč. Tyto prostředky jsou určeny 

na pomoc sociálně potřebným studentům dle schváleného stipendijního řádu. 

  

Rozpracované a plánované projekty (ceny stanovené odhadem):  

Vybavení učebny 207 (pro výuku českého jazyka) projekční technikou 200 000 Kč 

Vybavení učebny chemie projekční technikou 200 000 Kč 

 Celkové plánované projekty              400 000 Kč  

  

Celkem předpokládané výdaje (stálé výdaje, stipendium Alej, projekty) dle stanovení priorit 689 600 Kč 
 

  

Budoucí projekt *3) (ceny stanovené odhadem)  

Rekonstrukce počítačové učebny Pg 2                300 000 Kč  

Obnova nábytku v divadelní učebně - stupňovité uspořádání sedaček, skříň na rekvizity                250 000 Kč  

  

Poznámka *):   

1)     Rozpočet nezahrnuje příjmy ani náklady maturitního plesu, neboť dle zkušeností z předchozích let 

jsou zhruba vyrovnané.  

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

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

 


