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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 2013 pracovala  
ve složení: 

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

  Mgr. Klára Braunová - člen (zástupce školy)   

Mgr. Kateřina Kotasová – člen (zástupce rodičů) 

  Michaela Krešlová – člen (zástupce rodičů) 

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. 12. 2013 činil 150.542,79 Kč. Z toho 115.696,79 Kč bylo uloženo na 
transparentním účtu u Raiffeisenbanky a 34.532 Kč tvořila pokladní hotovost. Nadační fond neměl 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  

Břevnovská lékárna*3 25.000 Kč 

anonymní dárce 20.000 Kč 

Matoušek Pavel*4 15.000 Kč  

Muhovič Sead*2 10.000 Kč 

*1 Účelově vázaný dar – prostředky do fondu Stipendia Alej 

*2 Účelově vázaný dar – prostředky na organizaci maturitního plesu  

*3 z této částky je 8.000 Kč účelově vázaný dar pro třídu QB (2013/14) 

*4 Účelově vázaný dar na publikace do knihovny AJ 

 

Celková částka od výše uvedených dárců  

 5 DÁRCŮ  170.000 Kč 

 

Celková částka od všech ostatních dárců  

  176 DÁRCŮ  299.795 Kč 

 

V roce 2013 přispělo celkem 181 různých dárců.  

13 dárců přispělo v roce 2013 za jednoho studenta dvakrát, 9 dárců přispělo jednou částkou  
za dva studenty - sourozence. 

Většina dárců poskytla své dary jednorázovým převodem z účtu, 4 dárci použili formu trvalého 
příkazu po část roku, 4 dárci měli trvalý příkaz nastavený celoročně, 3 dárci použili složenku. 

Celkem dárci přispěli za 190 studentů Gymnázia Nad Alejí částkou  
v celkové výši 469.795 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 2013 byl realizován jeden hlavní projekt: vybavení učebny č. 301 pro výuku druhých cizích 
jazyků projekční technikou. Učebna byla dle žádosti učitelů vybavena projekční technikou 
s plazmou. Dále byly pro přípravu práce s interaktivní tabulí v kabinetě angličtiny č. 311  
ve 3. patře a v kabinetě lektorů B 100 vyměněny počítače za výkonnější.  
 
 

 
Učebna č. 301     
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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 2013 bylo podáno a projednáno 8 žádostí o minigranty. Schváleno bylo s drobnými 
úpravami 7 minigrantů, 1 minigrant byl zamítnut. 

Minigrant 
č. 

Stručný popis Schváleno 
Kč 

Utraceno 
Kč 

1/2013 Koupě nových školních sportovních dresů (prof. Vorel) 10.050 10.000 

2/2013 Doplnění florbalového vybavení pro žáky GNA (prof. 
Doubek) 

5.910 5.629 

3/2013 1. sportovní den 01. B "Jump to the Sky" (prof. Mináriková) 4.100 3.774 

4/2013 Výzdoba a vybavení třídy č. 300 - 04. A (prof. Linhartová) 8.000 konec 
2014  

5/2013 Limetka a Citron - malování třídy č. 204 (prof. Ševčíková) 10.055 konec 
2014 

6/2013 English Drama Class Project (prof. Sparrgrove) 8.500 konec 
2014 

7/2013 TV Alej nebo Aleo TV (prof. Hruška a pan Horálek) neschváleno  

8/2013 Vypracování práce SOČ na téma resistence bakterií vůči 
antibiotikům (prof. Hrabovská) 

6.000 konec 
2014 

 

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM PRO ABSOLVENTY  

 
V letošním roce dostalo 13 studentů prospěchové stipendium za vyznamenání po celé 
poslední čtyři roky studia na gymnáziu a 16 studentů za dosažení výjimečných výsledků při 
reprezentaci školy. Stipendium bylo studentům uděleno 31. května 2013 při příležitosti 
předávání maturitního vysvědčení v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty. 
 
   

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.  
 

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 2013 bylo dle Stipendijního řádu NF Čl. 4, odstavce (3), přiděleno sociální stipendium 
dvěma studentům, kteří s rodinou uprchli ze Sýrie a byli přijati do prvního ročníku čtyřletého 
programu. Stipendium v celkové výši 6.110 Kč (2x 3.055 Kč) bylo poskytnuto na úhradu třídního 
seznamovacího kurzu Šance. Žádné nové finanční prostředky v roce 2013 do fondu Stipendia 
Alej nebyly poskytnuty.   
   
Prostředky využitelné v roce 2014: 19.790 Kč 
 
 

ČERPÁNÍ ÚČELOVĚ VÁZA NÝCH DARŮ  

 
V roce 2013 bylo NF poskytnuto několik účelově vázaných darů:  
 
Účel daru Částka 

(Kč) 
Čerpáno 2013 

(Kč) 
Použito K použití 2014 

(Kč) 

30. maturitní ples  17.000 17.000 Organizace plesu 0 

Potřeby anglické 
knihovny gymnázia 

15.000 0  15.000 

Pro potřeby 05. B 
(prof. Jirák) 

8.000 3.656 Návštěva kina 4.346 

Pro Alejsbor 2.000 0  2.000 

 
 
 

STÁLÉ KAŽDOROČNÍ VÝDAJE NA PODPORU STUDENTŮ A ŠKOLY  

Mezi každoroční výdaje na podporu studentů a školy patří kromě podpory studentských 
minigrantů a prospěchových stipendií pro absolventy:  

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

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

 podpora různých školních akcí organizovaných pro studenty, např. oslava Halloweenu, 
kterou připravují studenti kvart pro primány, předávání certifikátů FCE a CAE 
(Cambridge Exams) 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 ze 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.  
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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 2013 náklady na činnost NF činily celkem 37.506 Kč, tj. 8 % z poskytnutých nadačních 
příspěvků (469.795 Kč).  

 

V roce 2013 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální 
stanovenou míru nákladů na svou činnost. 

 

30.   MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 

 

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil v roce 2013 organizací plesu prof. Edrovou. Ples se konal 
jako vždy v Lucerně a měl bohatý program. Předtančení nastudovali studenti a absolventi 
gymnázia pod vedením tanečního mistra pana Vlastimila Brožovského. V každoroční soutěži  
o největší počet prodaných lístků na ples zvítězily třídy 07. A a 07. B. Obě si vyberou slíbený den 
volna po dohodě s vedením školy. 

 

VÝVOJ FINANČNÍ BILANCE NADAČNÍHO FONDU  
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STRUČNÝ PŘEHLED ČINN OSTI NADAČNÍHO FONDU  V  ROCE 2013  

Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem v Praze dne  
7. listopadu 2001 a vstoupil tak rokem 2013 do dvanáctého roku své činnosti. 

 Začátek ledna 2013 - všem dárcům roku 2012, kteří nepožadovali darovací smlouvu, 
rozesláno potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli. 

 3. dubna 2013 - schůzka členů správní rady NF. Na programu jednání byly tyto body: 
schválení výroční zprávy za rok 2012 (předsedkyně seznámila správní radu s tím, že 
účetní NF připravuje ekonomickou část výroční zprávy za rok 2012 a dokončí ji, až ji to 
její momentální zdravotní problémy dovolí), projednání návrhu rozpočtu na rok 2013  
a příprava dopisu všem rodičům o podporu NF. Byly projednány nové podmínky 
provozu dárcovského portálu DARUJME.CZ. Vzhledem k výši nově zavedených 
poplatků bylo rozhodnuto, že používání dárcovského portálu bude zrušeno (oznámení  
o zrušení služby bude umístěno na web školy). Byly také posouzeny tři žádosti o udělení 
minigrantu na podporu aktivit studentů GNA (podrobnosti viz tabulka v části 
Minigranty). Správní rada dále podpořila myšlenku členky správní rady paní Krešlové  
na uspořádání akce První zvonění anebo Prima slavnost, kterou by za podpory školy pro 
nové studenty prim a 1. A a jejich rodiče pořádali studenti maturujících ročníků a  rodiče 
sekundánů. SR byla také informována, že ředitel školy se seznámil s řadou návrhů  
na úpravu loga školy, ale nakonec rozhodl, že škola zůstane věrna svému tradičnímu 
logu. Další práce na logu NF a vestách byly zatím přerušeny. 

 Duben 2013 - rodiče stávajících studentů obdrželi mailem žádost o podporu NF 
s odkazem na webové stránky, kde najdou podrobnější informace.  

 Červen 2013 - rodiče nově přijatých studentů budoucích prim a 1. ročníku byli  
na přípravných třídních schůzkách informováni o činnosti NF členkou správní rady  
za rodiče paní Michaelou Krešlovou. Rodiče byli požádáni o příspěvek do NF a o aktivní 
spolupráci se správní radou. Rodičům byl také představen nový projekt NF s názvem 
První zvonění aneb Prima slavnost. 

 23. září 2013 – schůzka členů správní rady za účelem znovuzvolení členek správní rady za 
školu. Předsedkyně upozornila SR, že účetní NF má stále zdravotní problémy   
a ekonomickou část výroční zprávy nedodala ani přes opakované výzvy.  

 22. října 2013 - schůzka správní rady NF. Během schůzky byly projednány tyto body: 
přetrvávající problémy s účetní NF (předsedkyně NF byla pověřena, aby pro NF našla 
účetní novou), stav hospodaření NF za rok 2013, podoba blížícího se Prvního zvonění 
aneb Prima slavnosti, 5 žádostí o minigranty NF (4 byly schváleny, 1 byl po delším 
projednávání zamítnut), příprava vánočního přání a PF 2014 pro rodiče. 

 25. října 2013 - První zvonění aneb Prima slavnost v dopoledních hodinách v budově 
školy. 

 29. listopadu 2013 - 30. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí v prostorách Lucerny. 
Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí byl již tradičně jeho hlavním pořadatelem. 

 Prosince 2013 – vánoční přání a PF 2014 odesláno rodičům mailem. 

 

V roce 2013 nadační fond finančně podpořil realizaci jednoho hlavního projektu: učebna č. 301 
pro výuku druhých cizích jazyků byla vybavena projekční technikou, a jednoho dodatečného 
projektu: vybavení dvou kabinetů výkonnějšími počítači pro přípravu práce s interaktivní tabulí. 
Hlavní projekt byl dokončen začátkem září, dodatečný projekt pak až koncem roku 2013. NF 
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podpořil celkem 7 minigrantů.  NF v roce 2013 nezískal plánované finanční prostředky, ale 
omezením výdajů bylo dosaženo zhruba vyrovnaného hospodářského výsledku. 

 

EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Ekonomická část výroční zprávy je její samostatnou přílohou.  


