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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU  

Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí (NF) byl zřízen zakládací listinou podle zákona č. 227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních fondech a je zapsán v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským 
soudem v Praze v oddílu N, vložce 420, dne 7. listopadu 2001. Zřizovatelem je Gymnázium, Praha 6, 
Nad Alejí 1952. 

Účelem NF je rozvoj vzdělávání, a to konkrétně finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů 
a pedagogů. Za tím účelem budou prostředky fondu používány výhradně: 

k podpoře studijních programů pro studenty středních škol, 
k podpoře studentských projektů, 
k podpoře výměnných studentských stáží a pobytů v zahraničí, 
k poskytování prospěchových stipendií nadaným a sociálně slabým studentům, 
ke spolupráci se zahraničními školami, 
k podpoře rozšířené výuky jazyků, 
k podpoře školy při poskytování vzdělání ve všech typech vzdělávací činnosti, 
k soustavnému vylepšování pracovního prostředí studentů a pedagogů. 

 

 

ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FOND U 

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor. Správní rada je čtyřčlenná, v roce 2012 pracovala ve 
složení: 

 Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy) 

  Mgr. Klára Braunová - člen (zástupce školy)   

Mgr. Kateřina Kotasová – člen (zástupce rodičů) 

  Ing. Regina Keřková – člen (zástupce rodičů do 14.října 2012) 

Michaela Krešlová – člen (zástupce rodičů od 11.října 2012) 

Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech 
náležitostech. Všichni členové správní rady pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu. Revizorem 
nadace byla Milina Vytlačilová. 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ  

Běžný účet:   Název:  Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí 

   Číslo: 1397488001/5500 

   Banka:  Raiffeisenbank, a.s. pobočka Dejvická 30, 160 00 Praha 6 

 

Všechny pohyby na transparentním účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek gymnázia 
www.alej.cz v části Nadační fond. 

 

 

http://www.alej.cz/
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MAJETEK A ZÁVAZKY NA DAČNÍHO FONDU  

Majetek NF ke dni 31. prosinci 2012 činil 256.291,77 Kč. Z toho 247.894,77 Kč bylo uloženo na 
transparentním účtu u Raiffeisenbanky a 8.397 Kč tvořila pokladní hotovost. Nadační fond nemá žádné 
závazky vůči jakýmkoliv subjektům.  

 

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ  

V souladu se článkem 13 zakládací listiny NF uvádíme přehled dárců, kteří poskytli NF nadační dar 
v hodnotě 10.000,- Kč a vyšší nebo účelově vázaný dar do fondu Stipendium Alej. 

anonymní dárce  100.000 Kč  

anonymní dárce 50.000 Kč 

Autodružstvo Podbabská*2 12.000 Kč  

Ph.D. Stránský Marek 10.000 Kč 

Ivan Holub 10.000 Kč 

  

*1 Účelově vázaný dar – prostředky do fondu Stipendia Alej 

*2 Účelově vázaný dar – prostředky na organizaci maturitního plesu (zahrnuto do vyúčtování plesu) 

 

Celková částka od výše uvedených dárců (kromě účelově vázaného daru na organizaci maturitního 
plesu) 

 4 DÁRCI (5. DAR ZAHRNUT DO VYÚČTOVÁNÍ PLESU) 170.000 Kč 

 

Celková částka od všech ostatních dárců  

  190 DÁRCŮ  315.800 Kč 

 

V roce 2012 přispělo celkem 194 různých dárců.  

Sedm dárců přispělo v roce 2012 za jednoho studenta dvakrát, šestnáct dárců přispělo za 
dva studenty. Celkem dárci přispěli za 203 studentů Gymnázia Nad Alejí částkou v 
celkové výši 485.800 Kč (účelově vázaný dar 12 000 Kč na organizaci plesu je zahrnut do 
vyúčtování plesu).  

 

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí v roce 2012 získal od rodičů a sponzorů 
celkem 485.800 Kč (účelově vázaný dar 12.000 Kč na organizaci plesu je zahrnut do 

vyúčtování plesu), z prodeje lístků na Akademii bylo do NF vloženo 5.330 Kč, z výnosu plesu 
získal NF 10.563 Kč a úroky z účtu činily 28 Kč. 

Příjmy NF v roce 2012 byly celkem 

501.721 Kč. 
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VÝVOJ POČTU DÁRCŮ NA DAČNÍHO FONDU  
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Poznámka: V roce založení Nadačního fondu přispěl jediný dárce. 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 
V roce 2012 byly realizovány tyto projekty: vybavení učebny českého jazyka a učebny chemie 
projekční technikou. Učebna českého jazyka byla vybavena projekční technikou s plazmou, 
učebna chemie interaktivní tabulí SmartBoard. Pro přípravu práce se SmartBoardem byl v 
kabinetu chemie vyměněn počítač za nový. Také nevýkonný počítač v kabinetě 010 byl kvůli 
přípravě na výuku s interaktivní tabulí v učebně 008 (projekt roku 2011) vyměněn pro potřeby 
učitelů jazyků v přízemí.  
 

 
 

Učebna češtiny s plazmou (č. 207) 
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Učebna chemie s interaktivní tabulí SmartBoard (č. 221) 
 
 
Celkové náklady na projekty roku 2012:    432,6 tis. Kč 
 
 

MINIGRANTY  

Od roku 2008 mohou studenti žádat NF o podporu drobných projektů různého typu, např. výtvarná úprava 
tříd, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo koncertu, uspořádání 
sportovní akce, atd. Studenti vyplňují jednoduchou žádost, kterou dokládají finanční rozvahou, plánkem, 
návrhem nebo podrobným popisem díla či akce a vše doplňují podpisem dospělého garanta projektu. Po dokončení 
projektu předkládají také vyúčtování. 

V roce 2012 bylo projednáno 5 minigrantů. Všechny byly s nějakými úpravami schváleny a v roce 
2012 dokončeny. 

Minigrant č. Stručný popis 

1/2012 Nákup scénářů pro divadelní představení Drinking Habits (prof. Soder) 

2/2012 Organizace jarního festivalu Alej Music Fest 

3/2012 Organizace podzimního hudebního festivalu Alej Music Fest 

4/2012 Nákup scénářů pro divadelní představení (prof. Sparrgrove) 

5/2012 Oprava pódia v divadelní učebně 105 

 

Náklad NF na minigranty realizované v roce 2012 (zaokrouhleno):  23,7 tis. Kč 

 

PROSPĚCHOVÉ  A   MIMOŘÁDNÉ  STIPENDIUM  PRO  ABSOLVENTY  

 
V letošním roce dostalo 9 studentů prospěchové stipendium za vyznamenání po celé poslední 
čtyři roky studia na gymnáziu a 7 studentů za dosažení výjimečných výsledků při reprezentaci 
školy. Stipendium bylo studentům uděleno při příležitosti předávání maturitního vysvědčení 
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty. 
 
Vyplacené stipendium (zaokrouhleno):    13,5 tis. Kč  
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STIPENDIUM ALEJ –  SOCIÁLNÍ STIPENDIUM  

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia. Projekt 
nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům na akce pořádané 
školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy). Prostředky na vyplácení 
stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel. Stipendium uděluje správní rada NF 
podle stipendijního řádu na základě žádosti, kterou je možné spolu s podrobnostmi najít na www.alej.cz. 
Stipendijní řád byl na základě připomínek a zkušeností správní radou upraven v roce 2006 a znovu v roce 2007.  
 
V roce 2012 sociální stipendium nikdo nečerpal a do fondu žádné další finanční prostředky 
nepřišly.   
   
Prostředky využitelné v roce 2013 (zaokrouhleno):   25,9  tis. Kč 
 
 

ČERPÁNÍ ÚČELOVĚ VÁZA NÝCH DARŮ  

 
V roce 2012 bylo z účelově vázaných darů z minulých let určených pro současnou KB (třídní 
prof. Hrazdirová) vyčerpáno celkem 5.325 Kč na kulturní akce. 
 
Z účelově vázaných darů čerpáno celkem (zaokrouhleno):  5,3 tis. Kč 
  
 

STÁLÉ KAŽDOROČNÍ VÝDAJE NA PODPORU ŠKOLY  

Mezi každoroční výdaje na podporu školy patří:  

 podpora studentů, kteří projevují aktivitu v nejrůznějších mimoškolních soutěžích a 
konferencích formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky,  

 oceňování vítězů různých školních soutěží, sportovních akcí a školních kol předmětových 
olympiád,  

 podpora různých školních akcí pro studenty, např. předávání certifikátů Cambridge 
Exams, oslava Halloweenu, kterou připravují studenti kvart pro primány, nebo podpora 
aktivit pěveckého sboru Alejsbor 

 podpora mezinárodních projektů, např. projekt Czechago nebo Jugendbegegnung Kreisau  

 náklady na pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera sv. Markéty při 
příležitosti nástupu studentů do prvních ročníků a prim, při ukončení povinné školní 
docházky a při odchodu absolventů školy, 

 náklady na pronájem Salesiánského divadla pro konání každoroční školní Akademie, 

 příspěvek na ubytování lektorů anglického jazyka, 

 veškerá další pomoc škole schválená správní radou, např. nákup papírových ručníků, 
příspěvek na provoz internetu, péči o květiny nebo fond ředitele.  

      
 
 
Náklady NF (zaokrouhleno):      143,6 tis. Kč 
 
 
 
 

http://www.alej.cz/system/data/upimages/akce_nf.doc
http://www.alej.cz/system/data/upimages/akce_nf.doc
http://www.alej.cz/system/data/upimages/stipendijni_rad.pdf
http://www.alej.cz/
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V roce 2012 Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí realizoval projekty plánované na 
rok 2012. Na realizaci projektů dal NF celkem 432.558 Kč, na minigranty NF vynaložil 
23.679 Kč, na prospěchové a mimořádné stipendium částku 13.500 Kč, z účelově vázaných 
darů bylo čerpáno 5.325 Kč a na stálé každoroční výdaje na podporu školy byly použity 
prostředky ve výši 143.580 Kč (kromě nákladů na činnost fondu). 

Výdaje NF (kromě nákladů na činnost fondu) v roce 2012 činily  

618.642 Kč. 

 

 

NÁKLADY NA ČINNOST NADAČNÍHO FONDU  

Náklady související se správou NF jsou v souladu se zakládací listinou vedeny odděleně. Zahrnují zejména 
bankovní poplatky, poštovné, drobné kancelářské potřeby, právní úkony, odměnu pro účetní nadačního fondu, 
odměnu za administrativní práce (příprava potvrzení pro FÚ), odměnu za organizaci a vyúčtování plesu a 
případné náklady na propagaci účelu fondu nebo právní služby. Náklady NF podle zakládací listiny nesmí 
převýšit 15 % z poskytnutých nadačních příspěvků.  

 

V roce 2012 náklady na činnost NF činily celkem 29.786 Kč, tj. 6,1 % z poskytnutých nadačních 
příspěvků (485.800 Kč).  

 

V roce 2012 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální 
stanovenou míru nákladů na svou činnost. 

 

29 .  MATURITNÍ PLES GYM NÁZIA  

 

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil v roce 2012 organizací plesu prof. Edrovou. Maturitní ples 
byl i přes stále se zvyšující náklady na pronájem sálu Lucerna úspěšný.   
 
Výnosy (zaokrouhleno):       10,6 tis. Kč 
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VÝVOJ FINANČNÍ BILANCE NADAČNÍHO FONDU  
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STRUČNÝ PŘEHLED ČINN OSTI NADAČNÍHO FONDU  V  ROCE 2012  

Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem v Praze dne 7. 
listopadu 2001 a vstoupil tak rokem 2011 do jedenáctého roku své činnosti. 

 Začátek ledna 2012 - všem dárcům roku 2011, kteří nepožadovali darovací smlouvu, 
rozesláno potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli. 

 2. dubna 2012 - schůzka členů správní rady NF. Na programu bylo schválení výroční 
zprávy za rok 2011, projednání návrhu rozpočtu na rok 2012, příprava žádosti o podporu 
NF odeslaná rodičům mailem a posouzení dvou žádosti o udělení minigrantu na 
podporu aktivit studentů GNA: nákup scénářů pro anglické divadelní představení 
Drinking Habits (č.1/2012) a příspěvek na organizaci jarního hudebního festivalu Alej 
Music Fest (č.2/2012) 

 Duben 2012 - rodiče stávajících studentů obdrželi mailem žádost o podporu NF 
s odkazem na webové stránky, kde najdou podrobnější informace.  

 Červen 2012 - rodiče nově přijatých studentů budoucích prim a 1. ročníku byli na 
přípravných třídních schůzkách informováni o činnosti NF ředitelem školy a předsedkyní 
správní rady Ing arch. Zuzanou Stiborkovou. Rodiče byli požádáni o příspěvek do NF a 
o aktivní spolupráci se správní radou. 

 Září 2012 - Ing. Renata Keřková upozornila dopisem členky správní rady na blížící se 
konec svého funkčního období. Zároveň oznámila, že již nemá zájem ve správní radě 
pracovat. Ředitel školy to vzal na vědomí a začal hledat mezi rodiči vhodného nového 
kandidáta na členství ve správní radě.   

 18. října 2012 - schůzka správní rady NF. Jako nový zástupce rodičů byla na návrh 
ředitele zvolena paní Michaela Krešlová. Správní rada byla seznámena se stavem čerpání 
finančních prostředků NF, prodiskutovala podobu vánočního přání a PF 2013, 
projednala výsledky soutěže o logo NF a vesty pro služby na akce gymnázia. V soutěži 
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nebyl nikdo odměněn, protože návrhy nebyly jednoznačné. Úpravu školního loga, návrh 
loga NF a tvorbu vest si vzala na starost paní Krešlová. Bylo rozhodnuto, že výroční 
zpráva už nebude obsahovat podrobnou ekonomickou rozvahu. Byly projednány tři 
žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA: podpora podzimního hudebního 
festivalu Alej Music Fest (č.3/2012), příspěvek na realizaci anglického divadelního 
představení (č.4/2012) a příspěvek na rekonstrukci podia v učebně 105 (č.5/2012). 
Žádosti byly schváleny s některými výhradami: pro divadelní představení byla schválena 
pouze částka na nákup scénářů (pro další podporu je třeba doložit žádost podrobnější 
finanční rozvahou, případně návrhy kostýmů nebo scény). Pro minigrant týkající se 
rekonstrukce pódia v divadelní učebně 105 byla odsouhlasena pouze částka na nutnou 
opravu z důvodu snížení hlučnosti.  

 7. prosince 2012 - 29. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí v prostorách Lucerny. Nadační 
fond příznivců Gymnázia Nad Alejí byl již tradičně jeho hlavním pořadatelem. 

 Prosince 2012 – vánoční přání a PF 2013 odesláno rodičům mailem. 

 

V roce 2012 nadační fond finančně podpořil realizaci dvou hlavních projektů: učebny českého 
jazyka a chemie byly vybaveny projekční technikou a jednoho dodatečného projektu: vybavení 
kabinetů výkonnějšími počítači pro přípravu práce s interaktivní tabulí. Hlavní projekty byly 
dokončeny začátkem září, dodatečný projekt pak do konce roku 2012. NF podpořil celkem 5 
minigrantů.  NF v roce 2012 nezískal tolik finančních prostředků, kolik bylo plánováno, ale 
snížením výdajů bylo dosaženo zhruba plánovaného hospodářského výsledku. 

 

EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Porovnání plánovaných a skutečných výdajů roku 2012     

  plán skutečnost 

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

Příjmy:     

Dary NF (včetně účelově vázaných darů *2)                       600 000 Kč 485 800 Kč 

Kladný výsledek plesu   10 563 Kč 

Prodej lístků na Akademii   5 330 Kč 

Úroky za 2012   28 Kč 

Příjmy celkem 600 000 Kč 501 721 Kč 

      

Celkem zůstatek a příjmy 2012:                                        856 292 Kč 758 013 Kč 

      

Výdaje:     

Výdaje za projekty (původní ceny stanovené odhadem):     

Vybavení učebny 207 (pro výuku českého jazyka) projekční technikou 200 000 Kč 193 408 Kč 

Vybavení učebny chemie projekční technikou 200 000 Kč 200 030 Kč 

přidaný projekt: počítače (2) na přípravu hodin s interaktivní tabulí 

(kabinet chemie č. 222 a angličtiny č. 010) 
  39 120 Kč 

Projekty celkem: 400 000 Kč 432 558 Kč 

Výdaje na podporu školy (výdaje, které se opakují každý rok = 

„mandatorní“) 
    

Minigranty celkem 50 000 Kč 23 679 Kč 

Odměny maturantům (za vynikající prospěch a další úspěchy) 20 000 Kč 13 500 Kč 

Další výdaje na podporu školy      
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Podpora studentských aktivit (Student Summit, startovné) 10 000 Kč 3 710 Kč 

Odměny úspěšným studentům (předmětové olympiády, školní turnaje - 

volejbal, basketbal, fotbal, atletika)  
15 000 Kč 7 377 Kč 

Podpora akcí organizovaných školou pro studenty (Halloween, předání 

diplomů FCE, CAE, soustředění školního sboru) 
10 000 Kč 10 696 Kč 

Podpora mezinárodních výměnných projektů 25 000 Kč 4 941 Kč 

Pronájem Břevnovského kláštera (3x za rok) 12 000 Kč 10 800 Kč 

Náklady spojené s pořádáním školní akademie (pronájem sálu a tisk 

vstupenek)                                      
20 000 Kč 14 730 Kč 

Příspěvek na ubytování lektorů anglického jazyka (1200 

Kč/osoba/měsíc) 
57 600 Kč 50 052 Kč 

Příspěvek na papírové ručníky pro studenty  10 000 Kč 10 000 Kč 

Příspěvek na provoz internetu 20 000 Kč 20 000 Kč 

přidaný výdaj: péče o květiny   6 275 Kč 

Fond vedení školy 5 000 Kč 4 999 Kč 

Další výdaje na podporu školy bez minigrantů a odměn 

maturantům celkem: 
184 600 Kč 143 580 Kč 

Čerpání účelově vázaných darů:     

Čerpání účelově vázaného daru třídou KB – školní  rok 2012/2013   5 325 Kč 

Čerpání účelově vázaných darů celkem:   5 325 Kč 

Výdaje bez nákladů na činnost fondu celkem: 687 158 Kč 618 642 Kč 

Náklady na činnost fondu (jsou účtovány zvlášť)     

Ostatní režie (poplatky bance, obálky, poštovné, administrativní práce) 15 000 Kč 9 786 Kč 

Vedení účetnictví  15 000 Kč 15 000 Kč 

Odměna za vyúčtování plesu 5 000 Kč 5 000 Kč 

Náklady na činnost fondu celkem: 35 000 Kč 29 786 Kč 

      

Celkem veškeré výdaje  722 158 Kč 648 428 Kč 

      

Zůstatek pro rok 2013 134 134 Kč 109 585 Kč 
 

 


