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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU  

Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí (NF GNA) 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 2016 pracovala  
ve složení: 

 Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy) do 7. 11. 2016 

 Ing. arch. Zuzana Stiborková – pověřený člen (zástupce školy) od 8. 11. 2016 

  PhDr. Klára Braunová - člen (zástupce školy)   

Mgr. Kateřina Kotasová – člen (zástupce rodičů) do 30. 3. 2016 

Linda Jandová – člen (zástupce rodičů) od 31. 3. 2016 

Linda Jandová – předsedkyně (zástupce školy) od 8. 11. 2016 

  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 do 7. 11. 2016 Milina Vytlačilová, od 8. 11. 2016 Eva Vítovská. 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ  

Běžný účet do 29. 9. 2016:  Název:  Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí 

    Číslo: 1397488001/5500 

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

Běžný účet od 13. 5. 2016:  Název:  Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí 

    Číslo: 2200995881/2010 

    Banka:  Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 
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Všechny pohyby na transparentním účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek gymnázia 
www.alej.cz v záložce Nadační fond. 

 

REKAPITULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZÁVAZKY NADAČNÍHO FONDU 

Finanční prostředky NF ke dni 31. 12. 2016 činily 489 409,51 Kč. Z toho 469 232,33 Kč bylo uloženo na 
v květnu založeném transparentním účtu u Fio banky, 88,18 Kč zbývalo k vypořádání na zrušeném účtu 
u Raiffeisenbanky a 20 089 Kč tvořila pokladní hotovost. Nadační fond neměl žádné závazky vůči 
jakýmkoliv subjektům.  

 

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ  

V souladu s článkem 13 zakládací listiny NF uvádíme přehled dárců, kteří poskytli NF nadační dar 
v hodnotě 10 000 Kč a vyšší nebo dar účelově vázaný. 

anonymní dárce *1 500 000 Kč  

anonymní dárce  100 000 Kč 

INTERAGENCIE, a.s. 30 000 Kč 

TARGO PROMOTION PRAHA spol.s.r.o. *2 20 000 Kč 

Ing. Daniel Kunz *3 20 000 Kč 

Marek Stránský, Ph.D. 20 000 Kč 

anonymní dárce 20 000 Kč 

David Svárovský *3 15 000 Kč 

DENWEL, spol.s r.o. 12 000 Kč 

Jakub Rázga 12 000 Kč 

BILFINGER INDUSTRIAL *3 10 000 Kč 

anonymní dárce 10 000 Kč 

anonymní dárce 10 000 Kč 

anonymní dárce 10 000 Kč 

anonymní dárce 10 000 Kč 

MUDr. Irena Kašparová *4 5 000 Kč 

*1 účelově vázaný dar – příspěvek na rekonstrukci divadelní učebny 

*2 účelově vázaný dar – příspěvek na vybavení posilovny  

*3 účelově vázaný dar – příspěvek na náklady maturitního plesu 

*4 účelově vázaný dar – příspěvek na tělovýchovné a sportovní účely 

 

Celková částka od výše uvedených dárců (včetně darů na náklady maturitního plesu) 

16 DÁRCŮ  804 000 Kč 

 

Celková částka od všech ostatních dárců  

 147 DÁRCŮ  276 500 Kč 

 

V roce 2016 přispělo celkem 163 různých dárců. Z toho 16 dárců přispělo  
za dva sourozence, jeden dárce za tři sourozence a jeden dárce přispěl nezávisle. 

http://www.alej.cz/
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Většina dárců poskytla své dary jednorázovým převodem z účtu, několik dárců použilo formu 
trvalého příkazu, 12 dárců poskytlo svůj příspěvek v hotovosti. 

Celkem dárci přispěli za 180 studentů Gymnázia Nad Alejí částkou  
v celkové výši 1 080 500 Kč (včetně darů na organizaci plesu).  

 

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

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 
Pro rok 2016 byl plánován jen jeden velký projekt a tím byla rekonstrukce divadelní 

učebny (té učebny č. 105, podle které se jmenuje slavné Divadlo Vosto5).  

 

 



 5 

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 2016 bylo podáno a projednáno osm žádostí o minigranty. Schváleno bylo s drobnými 
úpravami sedm minigrantů, jeden minigrant byl zamítnut. Dva minigranty schválené v roce 2016 
budou dokončeny v roce 2017.  

Minigrant 
č. 

Stručný popis Schváleno 
Kč 

Utraceno 
Kč 

 Minigranty schválené v roce 2015 a dokončené 
v roce 2016 

  

2/2015 Knížky a kavárna? 308! 8 500 4 431 

3/2015 Proteiny nás baví (prof. Hrabovská) 10 000 Grant nebyl 
využit ani 

v roce 2016  

9/2015 English Drama Club (prof. Sparrgrove)  6 000 4 297 

 Minigranty projednávané v roce 2016 - jaro   

1/2016 Olmun 2016 (garant prof. Decker) 210 EUR 

Dle kurzu 

5 791,46 

2/2016 Školní výstava na téma POZNÁNÍ (garant prof. 
Chlastáková) 

3 500 3 352 

3/2016 Plejády aka přednáškový den na GNA (garant prof. 
Chlastáková) 

4 000 3 546 

4/2016 Vybavení školní posilovny (garant prof. Vorel) neschválen  

5/2016 Alej Color Run (garant prof. Pospíšilová) 2 000 2 000 

 Minigranty projednávané v roce 2016 - podzim   

6/2016 English Drama Club (prof. Sparrgrove)  5 .300 realizace -  
jaro 2017 

7/2016 Alej Music Fest vol. 12 6 00 realizace -  
jaro 2017 

8/2016 Vybavení do zkušebny 9 790 9 624 
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3/2016: Plejády aka přednáškový den GNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2016: Alej Color Run 

 

PROSPĚCHOVÁ A MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA PRO ABSOLVENTY  

V roce 2016 dostali studenti maturitního ročníku prospěchová stipendia za vyznamenání po celé 
poslední čtyři roky studia na gymnáziu a mimořádná stipendia za dosažení výjimečných výsledků 
při reprezentaci školy, za zanechání výrazné stopy v historii GNA nebo spolupráci při budování 
dobrého jména školy celkem 21 000 Kč. Stipendia byla studentům udělena 27. května 2016 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.  
 
V roce 2016 byl Stipendijní řád upraven na základě skutečnosti, že je od školního roku 2015/16 možné uznat 
jeden certifikát jazykové zkoušky jako zkoušku profilové části maturitní zkoušky (dle vnitřních směrnic 
gymnázia). Do Stipendijního řádu byl přidán nový bod, který umožňuje přiznání sociálního stipendia k získání 
jazykové zkoušky studentům, kteří by jinak na uhrazení poplatku za jazykovou zkoušku neměli dostatek 
finančních prostředků a byli by tak při uznávání zkoušky v profilové části znevýhodněni. Do fondu Stipendia 
Alej budou přicházet prostředky na toto stipendium na základě smlouvy Gymnázia Nad Alejí (GNA) a 
Nadačního fondu GNA s Metropolitní Univerzitou Praha (MUP). Tam studenti skládají jazykové zkoušky z 
anglického jazyka a MUP poskytuje za každého účastníka zkoušky provizi. 
 
V roce 2016 čerpal Stipendium Alej na získání jazyk. certifikátu jeden student ve výši 4 350 Kč.  
 
Prostředky využitelné v roce 2017: 33 440 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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ČERPÁNÍ ÚČELOVĚ VÁZA NÝCH DARŮ  

Přehled čerpání účelově vázaných darů (rok 2016 je tučně):  
 
Účel daru Částka (rok) 

(Kč) 
Čerpáno (rok) 

(Kč) 
Použito K použití 2017 

(Kč) 

33. maturitní ples  45 000 (2016) 45 000 (2016) Náklady plesu  0 

Potřeby anglické 
knihovny 
gymnázia 

15 000 (2013) 0 (2013) 

8 768 (2014) 

2 215 (2015) 

0 (2016) 

 4 017 

Pro Prima 
slavnost aneb 
První zvonění 

5 000 (2015) 1 558 (2015) 

0 (2016) 

 3 442 

Pro Alejsbor 2 000 (2013) 0 (2015) 

2 000 (2016) 

Desky na noty 0 

Pro tělovýchovné 
a sportovní účely 

5.000 (2014) 

5 000 (2015) 

5 000 (2016) 

4980 (2015) 

5 020 (2016) 

Volejbalové míče, žebřík na 
frekvenční běh, ringo 
kroužky a molitanové 
překážky 

5 000 

Pro vybavení 
posilovny 

70 000 (2015) 0 (2015) 

70 000 (2016) 

Vybavení posilovny dvěma 
stroji 

0 

Pro vybavení 
posilovny 

20 000 (2016) 20 000 (2016) Vybavení posilovny 
drobnějšími věcmi – např. 
boxovací rukavice, podložky, 
švihadla, atd. 

0 

Pro výtvarnou 
výchovu 

3 000 (2015) 0 (2015) 

3 000 (2016) 

Příspěvek na nákup 
fotoaparátu 

0 

Na vybavení 
divadelní učebny 

10 000 (2015) 0 (2015) 

10 000 (2016) 

Rekonstrukce divadelní 
učebny – nová podlaha, 
repase a montáž sedaček, 
stupňovité hlediště, nové 
pódium, nová světla, atd. 

0 

Na rekonstrukci 
divadelní učebny 

500 000 (2016) 500 000 (2016) 0 

 
 
 

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,  
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 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. fond ředitele školy.  
      
 
 

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 2016 náklady na činnost NF činily celkem 27 574,51 Kč, tj. 2,6 % z poskytnutých 
nadačních příspěvků (1 080 500 Kč).  

 

V roce 2016 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální 

stanovenou míru nákladů na svou činnost. 

 

 

33.   MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil v roce 2016 organizací plesu prof. Edrovou. Ples se konal 
jako vždy v Lucerně. Oficiální předtančení nastudovali studenti a absolventi gymnázia pod 
vedením tanečního mistra pana Vlastimila Brožovského. Každá z maturujících tříd si připravila 
vlastní komponované vystoupení a všechny třídy sklidily velký potlesk. Účastníci plesu ocenili 
také vystoupení skupiny pedagogů, které s učiteli nastudovaly profesorky Ivana Mináriková 
a Pavlína Vágenknechtová Edrová. 
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VÝVOJ FINANČNÍ BILANCE  NADAČNÍHO FONDU  
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STRUČNÝ PŘEHLED ČINN OSTI NADAČNÍHO FONDU  V  ROCE 2016  

Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem v Praze dne  
7. listopadu 2001 a vstoupil tak rokem 2016 do patnáctého roku své činnosti. 

 Začátek ledna 2016 - všem dárcům roku 2015, na které se nevztahovaly podmínky 
vystavení darovací smlouvy, rozesláno potvrzení pro finanční úřad o výši daru. 

 18. března 2016 - školní akademie v Salesiánském divadle – hlavním sponzorem NF 

 30. března 2016 - schůzka členů správní rady NF. Body programu: rezignace Mgr. 
Kotasové a volba nové členky správní rady paní Lindy Jandové, projednání výroční 
zprávy 2015, rozpočet na rok 2016, komunikace s rodiči, projednání osmi žádostí 
o minigranty (podrobnosti viz tabulka v části Minigranty), návrh uspořádat schůzku, kde 
by se projednaly změny ve fungování NF.   

 13. dubna 2016 - jarní třídní schůzky: poděkování rodičům za podporu NF a možnost 
přispět do NF v hotovosti prostřednictvím třídních učitelů 

 27. května 2016 – udílení prospěchových a mimořádných stipendií při příležitosti 
předávání maturitních vysvědčení v Tereziánském sále břevnovského kláštera 

 Květen 2016 - rodiče stávajících studentů obdrželi mailem žádost o podporu NF ve 
formě dopisu od zástupkyně rodičů ve správní radě paní Jandové.  

 21. června 2016 - schůzka pro rodiče nově přijatých studentů budoucích prim 
a 1. ročníku: informace o činnosti NF, žádost o podporu a aktivní spolupráci se správní 
radou, informace o Prvním zvonění aneb Prima slavnosti na podzim 2016 - členka 
správní rady za rodiče paní Jandová. 
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 20. září 2016 – schůzka správní rady NF. Body programu: znovuzvolení členek SR za 
školu 

 26. září 2016 - První zvonění aneb Prima slavnost od 16 do 18 hodin v budově školy. 

 7. listopadu 2016 - schůzka správní rady NF. Body programu: diskuse o větším otevření 
se NF rodičům, rozšíření správní rady po změně Statutu, utvoření poradní rodičovské 
rady jako poradního sboru správní rady, zvolení nové předsedkyně správní rady z řad 
zástupců ve správní radě NF za rodiče paní Lindy Jandové, zvolení nové revizorky NF, 
dále pak dosavadní hospodaření roku 2016, diskuze o zapojení rodičů do aktivit 
NF/školy a projednání tří žádostí o minigranty NF. 

 9. listopadu 2016 - podzimní třídní schůzky: rodiče dostali dopis od nové předsedkyně 
NF paní Jandové s rekapitulací finanční podpory, kterou NF poskytnul škole od začátku 
své existence, s celkovou částkou na projekt rekonstrukce školního divadla v roce 2016 
a s výzvou o hledání zástupců jednotlivých tříd do rodičovské rady, která bude poradním 
sborem správní rady NF. Možnost přispět do NF v hotovosti prostřednictvím třídních 
učitelů byla zachována. 

  2. prosince 2016 - 33. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí v prostorách Lucerny, hlavním 
pořadatelem opět NF GNA.  

 Prosinec 2016 – vánoční přání a PF 2017 rodičům odesláno mailem, pro PF použit návrh 
komiksu studenta kvinty B Teodora Lipovšeka.  

 

V roce 2016 NF měl v plánu finančně podpořit jen jeden velký projekt a to rekonstrukci 
divadelní učebny (učebna č. 105)  

NF podpořil v roce 2016 celkem sedm minigrantů. Počet dárců se v roce 2016 opět mírně snížil, 
ale celkový finanční objem darů NF převýšil předpokládanou částku o 580 500 Kč. 

 

EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Ekonomická část výroční zprávy je její samostatnou přílohou.  
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OBRAZOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Akademie 2016 v Salesiánském divadle 
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Nové stroje v posilovně 
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První zvonění aneb Prima slavnost (foto pan Aleš Zídek) 
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Plejády aka přednáškový den GNA 
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Alej Color Run v oboře Hvězda 
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Návštěva mexického velvyslance (v rekonstruovaném divadle) 

 

 


