NADAČNÍ FOND PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA NAD ALEJÍ
NAD ALEJÍ 1952
162 00 PRAHA 6

V Ý ROČ N Í Z PR Á VA
Z A ROK 2006

Z Á K L A D N Í Ú DA J E O N A DA Č N Í M F O N D U

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 PGNA 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.

Ř Í Z E N Í N A DA Č N Í H O F ON D U

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor. Správní rada je čtyřčlenná a pracovala ve
složení:
Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy)
RNDr. Dana Töpferová – člen (zástupce školy)
Jiří Hrabovský – člen (zástupce rodičů)
Ing. Regina Keřková – 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.

BA N K OV N Í S P O J E N Í

Běžný účet:

Název: Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí
Číslo:

1397488001/2400

Banka: eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, 117 19
Všechny pohyby na transparentním účtu lze sledovat prostřednictvím sítě Internet na adrese
www.ebanka.cz/tran_uct/1397488001.html, stránku účtu lze navštívit i prostřednictvím
webových stránek gymnázia www.alej.cz.
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M A J E T E K A Z Á VA Z K Y NA DA Č N Í H O F O N D U

Majetek NF ke dni 31.12.2006 činí 168 518,01 Kč. Z toho 149 071,01 Kč je uloženo na
transparentním účtu u eBanky a 19 447,00 Kč tvoří pokladní hotovost. Nadační fond nemá žádné
závazky vůči jakýmkoliv subjektům.

P Ř E H L E D N A DA Č N Í C H DA R Ů

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.
ING. STANISLAV ŠEFL / FY MEDOS
MUDR. JIŘÍ MALÝ
TOMÁŠ LOCHMAN
ANONYMNÍ DÁRCE *1
MUDR. PETR ŠEDIVÝ
ING. VLADIMÍR PETERKA
ING.ARCH. RADIM HUBIČKA
ANONYMNÍ DÁRCE *1
CELKEM

50 000,- Kč
30 000,- Kč
15 000,- Kč
10 305,25 Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
8 112,20 Kč
143 417,45 Kč

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 *2

80 600,- Kč

*1 Účelově vázaný dar – prostředky na do fondu Stipendium Alej
*2 Tyto prostředky poskytla NF Městská část Praha 6, odbor školství, jako příspěvek na
dopravu studentů bydlících v Praze 6 na jazykový kurz ve Velké Británii. Na jednoho studenta
bylo určeno 2 600,- Kč, původně byl příspěvek určen 31 studentům, ale ukázalo se, že jeden
student na příspěvek neměl nárok (tato částka byla úřadu vrácena). Celková částka pro 30
studentů byla převedena na účet školy a příspěvek byl pak vyplacen studentům jednotlivě.
Uvádíme také počet všech ostatních dárců spolu s jejich úhrnným příspěvkem. Pro zajímavost
připojujeme i výčet poskytnutých částek v Kč s uvedením počtu dárců: 5 x 5 000, 2 x 4 000,
8 x 3 000, 1 x 2 500 , 36 x 2 000, 10 x 1 500, 177 x 1 000, 2 x 1 200, 1 x 800, 16 x 500, 1 x 400,
3 x 300, 1 x 100 Kč.
263 DÁRCŮ

336 100,- Kč

Celkový počet všech dárců s jejich úhrnným příspěvkem (kromě příspěvku Městské části Praha
6 na dopravu na jazykový kurz ve Velké Británii).
271 DÁRCŮ

479 517,45 Kč

Celkem v roce 2006 získal Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí od všech
dárců (včetně příspěvku Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz ve Velké
Británii) a z výnosu maturitního plesu* prostředky ve výši
584 895,34 Kč
* V roce 2006 byl výnos plesu 24 777,89 Kč.
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R E A L I Z OVA N É P R OJ E K T Y

NA ZAČÁTKU ROKU 2006 BYL DOKONČEN PROJEKT Z ROKU 2005 NA VYBAVENÍ
UČEBNY BIOLOGIE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKOU, V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN A
ZAČÁTKEM PODZIMU PAK PROBĚHLA REALIZACE NÁSLEDUJÍCÍCH PLÁNOVANÝCH
PROJEKTŮ: NÁKUP PŘEPISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (VHS NA DVD), 1. ETAPA REKONSTRUKCE
UČEBNY FYZIKY A PODPORA SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ SIPVZ. SPRÁVNÍ RADOU
SCHVÁLENÝ NÁKUP LODÍ BYL PŘESUNUT NA JARO 2007.
VYBAVENÍ UČEBNY BIOLOGIE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKOU

V roce 2006 byla díky účelově vázanému daru z konce roku 2005 vybavena učebna biologie
moderní audiovizuální technikou. Učitelé tak mohou výuku obohacovat o nové metody práce,
které interaktivní tabule ACTIV BOARD umožňuje používat.
Náklady NF (zaokrouhleno):

201, 3 tis. Kč

NÁKUP PŘEPISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (VHS NA DVD)

Nákup tohoto zařízení umožní postupné převedení rozsáhlé videotéky některých předmětů na
modernější a kvalitnější médium. Zařízení bylo umístěno do sborovny školy tak, aby bylo
dostupné všem vyučujícím a bylo také pod občasným dohledem správce počítačové sítě.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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32,5 tis. Kč

1. ETAPA REKONSTRUKCE UČEBNY FYZIKY

Rekonstrukce učebny fyziky se ukázala být náročnější než bylo původně předpokládáno. Bylo
nutné obnovit rozvody vody, plynu i elektřiny, učebna dostala nové zatemnění, učitelské stoly
odpovídající současným technickým požadavkům a byl obnoven také nábytek pro studenty.
Učebna je napojena na internet a je připravena k vybavení moderní audiovizuální technikou.
Náklady NF (zaokrouhleno):

199,7 tis. Kč

PODPORA PROJEKTŮ SIPVZ

Ze dvou žádostí o grant MŠMT v rámci projektů SIPVZ byl schválen jen projekt zeměpisný.
Druhý projekt nebyl schválen bez uvedení důvodů.
Učitelé zeměpisu naší školy připravili projekt s názvem „Letem světem s internetem“ a zažádali o
účelovou dotaci MŠMT v rámci dnes již neexistujícího SIPVZ na jaře roku 2006. Tento projekt
byl schválen s tehdy obvyklou podmínkou čerpání státní dotace, která znamenala, že 30 % výdajů
projektu měla zajistit sama škola. NF se rozhodl tento projekt podpořit uhrazením vlastního
podílu školy. Projekty pražských škol se nakonec rozhodl podpořit i Magistrát hl.m.Prahy právě
úhradou vlastních podílů škol, takže zeměpisný projekt mohl byt díky prostředkům NF rozšířen
v roce 2006 ještě o závěsné mapové zařízení. Zbytek plánovaných prostředků na podporu
zeměpisného projektu bude použit v roce 2007 na nákup GPS a k tomu patřící školení učitelů
zeměpisu.
Náklad NF (zaokrouhleno):
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34,1 tis. Kč

23. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil i letos organizací plesu prof. Jánskou. Maturitní ples
skončil s kladným hospodářským výsledkem a jeho celkový výnos je k dispozici pro další podporu
gymnázia (vyúčtování maturitního plesu je součástí výroční zprávy).
Výnosy (zaokrouhleno):

24,8 tis. Kč

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 předchozích zkušeností v roce 2006 správní radou upraven
Zůstatek z roku 2005:
30,6
tis. Kč
Příspěvky dárců v roce 2006:
18,4
tis. Kč
Vyplacená stipendia:
(-) 15,3
tis. Kč
______________________________________
Zůstatek do roku 2007:
33,7
tis. Kč
DALŠÍ POMOC ŠKOLE

Důležitou součástí života školy je i ocenění úspěšných studentů, vynikajících sportovních
výsledků, vítězů školních soutěží a turnajů. Slavnostní okamžiky nastávají i při nástupu studentů
do prvních ročníků a prim, při ukončení povinné školní docházky či při odchodu absolventů
školy. Vedení školy se vždy snaží vytvořit při těchto slavnostních příležitostech patřičnou
atmosféru a NF mu v tom pomáhá. Nadační fond rovněž podporuje studenty, kteří projevují
aktivitu v nejrůznějších soutěžích nebo konferencích, formou příspěvku na startovné, delegátské
poplatky apod. Do této položky je pak zahrnuta i veškerá další pomoc škole, schválená správní
radou. Její podrobný rozpis lze nalézt v ekonomické části výroční zprávy.
Náklady NF (zaokrouhleno):

120,6 tis. Kč

Celkem v roce 2006 vynaložil Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí na přímou
podporu gymnázia, realizaci projektů, prospěchové stipendium a Stipendium Alej včetně
vyplaceného příspěvku Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz prostředky ve výši
684 265,20 Kč

N Á K L A DY NA Č I N N OS T NA DA Č N Í H O F O N D U

Náklady související se správou NF jsou v souladu se zakládací listinou vedeny odděleně. Zahrnují
zejména bankovní poplatky, poštovné, náklady na propagaci účelu fondu, právní služby, odměnu
účetní nadačního fondu a odměnu za organizaci plesu. V roce 2006 tyto náklady činily celkem
34 936,83 Kč, tj. 6,23 % z poskytnutých nadačních příspěvků (příspěvky všech dárců bez výnosu
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z maturitního plesu = 560 117,65 Kč). Náklady NF podle zakládací listiny nesmí převýšit 15 %
z poskytnutých nadačních příspěvků.

V roce 2006 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální stanovenou míru
nákladů na svou činnost.

V Ý VO J F I N A N Č N Í B I L A N C E NA DA Č N Í H O F ON D U
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Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem
v Praze dne 7. listopadu 2001 a vstoupil tak do roku 2006 po čtyřech letech své činnosti.
Na začátku ledna 2006 bylo všem dárcům roku 2005 rozesláno automaticky potvrzení pro
finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli.
V lednu bylo vyplaceno sociální stipendium studentovi 1.A (příspěvek 3 000,- na lyžařský kurz) a
studentce TA (příspěvek 10 000,- na jazykový kurz v Anglii). Obě stipendia byla schválena
správní radou NF již na podzim roku 2005 (viz zápisy na www.alej.cz).
Z účelově vázaného daru z roku 2005 byla v průběhu měsíce ledna vybavena učebna biologie
audiovizuální technikou.
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Dne 26.dubna se konala schůzka správní rady NF, na které byla schválena výroční zpráva za rok
2005 a a projednáno hospodaření NF za uplynulé období. Dále bylo projednáno a schváleno
několik zásadních změn v komunikaci s rodiči a v plánování činnosti fondu:


informace o činnosti a výzva k podpoře fondu už nebudou posílány po studentech,
ale přímo rodičům poštou natištěné na alonži osobní složenky



placení příspěvků se z podzimu přesunulo vždy na jaro příslušného kalendářního
roku



plánování a informace o činnosti fondu se od roku 2006 budou řídit tak jako
účetnictví NF kalendářními roky a nikoliv školními roky, jak bylo dosud zvykem



studenti prvního ročníku a prim budou i nadále oslovováni osobně zástupcem NF
na první schůzce rodičů v červnu

Na jednání správní rady 26.dubna byla k návrhu rozpočtu na školní rok 2005/2006 z podzimu
2005 přidána také ještě případná finanční podpora dvou plánovaných projektů, na které škola
požádala o účelovou dotaci MŠMT v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání).
Projekty měly být podpořeny v případě schválení žádosti o grant a za předpokladu, že v NF by
bylo dostatek finančních prostředků na realizaci projektů již dříve plánovaných.
Během měsíce května rodiče obdrželi poštou svoji osobní složenku se zprávou o činnosti NF a
vysvětlením všech změn.
V červnu na přípravných třídních schůzkách byli rodiče nově přijatých studentů budoucích prim
a 1.ročníku o činnosti NF informováni ředitelem školy a předsedkyní správní rady NF. Rodiče
byli požádáni o příspěvek do NF a o aktivní spolupráci se správní radou.
Dne 21. září se konalo jednání správní rady NF, na kterém byla znovu do své funkce členky
správní rady zvolena ing. Keřková. Dále byla projednána žádost o sociální stipendium na
zážitkový kurz pro studentku 1.A (příspěvek 2 341,- Kč na kurz Šance) a byly schváleny úpravy
ve stipendijním řádu. Nová podoba stipendijního řádu a všechny podrobnosti o možnostech
získání stipendia jsou na www.alej.cz v části Nadační fond.
V průběhu letních prázdnin a začátku podzimu byly postupně realizovány všechny plánované
projekty NF včetně jednoho schváleného projektu SIPVZ s výjimkou nákupu lodí. Jednalo se o
nákup a instalaci přepisovacího zařízení (VHS na DVD) do sborovny školy, 1. etapu
rekonstrukce učebny fyziky a podporu zeměpisného projektu SIPVZ. Lodě byly zatím pouze
objednány tak, aby byly k dispozici na sezónu 2007.
Na začátku prosince obdrželi všichni rodiče prostřednictvím svým dětí vánoční přání
s připomínkou, že potvrzení o výši příspěvku pro finanční úřad bude NF rozesílat automaticky
na začátku roku 2007. Přání také obsahovalo všechny potřebné údaje pro eventuální zaplacení
příspěvku těmi rodiči, kteří v roce 2006 dosud NF nepodpořili. Samozřejmou součástí byl i
odkaz na webové stránky školy, odkud je možné nahlížet do stavu transparentního účtu, a kde je
možné získat informace o činnosti NF a podmínkách získání Stipendia Alej.
Dne 3.prosince se konal tradičně v prostorách Lucerny 23. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí,.
Hlavním pořadatelem byl jako obvykle Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí.
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Stav transparentního účtu u eBanky
Příjmy NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2006
dary celkem
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz Anglii (31 x 2 600
Kč)
prodej vstupenek ve škole - vklad na BÚ
prodej vstupenek přes TicketPro po odečtení nákladů na tisk
úroky 1-12/2006
příjmy celkem

291 894,34
476 517,45
80 600,00
211 272,00
15 010,89
394,50
1 075 689,18

Výdaje NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
vybavení učebny biologie audiovizuální technikou (účelově vázaný dar z roku 2005)
přepisovací zařízení z VHS na DVD
podpora zeměpisného projektu SIPVZ
1. etapa rekonstrukce učebny fyziky
výměna okenního skla (účelově vázaný dar)
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz Anglie (30 x 2 600
Kč) vyplacený studentům
vrácení příspěvku na dopravu (1 student neměl na příspěvek nárok)
sociální stipendium Alej - kurz Šance
ubytování lektorů 1-12/2006
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu hrazené přes BÚ (celkem)
tisk a rozeslání osobních složenek
právní služby
odměna za vedení účetnictví (celkem)
daň z odměny za ples 2005 (prof. Jánská)
výběr hotovosti pro pokladnu (celkem)
poplatky bance (celkem)
výdaje celkem

Zůstatek k 1.1.2007 (v Kč)

201 281,00
32 572,00
34 148,00
199 670,70
2 261,00
78 000,00
2 600,00
2 341,00
52 800,00
20 000,00
10 000,00
230 505,00
6 201,00
8 376,00
15 000,00
750,00
28 000,00
2 112,83
926 618,53

149 070,60
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Stav pokladny
Příjmy NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
Stav pokladny k 1.1.2006
příjem hotovosti z bankovního účtu (celkem)
dar NF hotově (3 x 1000 Kč)

10 535,50
28 000,00

příjem hotovosti z prodeje vstupenek na ples (celkem)
příjmy celkem

3 000,00
29 000,00
70 535,50

Výdaje NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
sociální stipendium Alej - lyžařský kurz
sociální stipendium Alej - jazykový kurz Anglie
stipendium prospěchové (8 x 1000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
pronájem klubu Mlejn - Alej Fest
podpora studentských aktivit (např. startovné, konferenční poplatky) celkem
podpora akcí organizovaných pro studenty (např. Halloween, předávání certifikátů
FCE a CAE) celkem
odměny úspěšným studentům celkem
fond ředitele
poštovné
ostatní režie (např. kolky, papír na PF, obálky) celkem
výdaje celkem

Zůstatek k 1.1.2007 (v Kč)

3 000,00
10 000,00
8 000,00
3 570,00
5 000,00
4 130,00
2 113,50
9 616,50
3 161,50
1 620,00
877,00
51 088,50

19 447,00
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Vyúčtování maturitního plesu konaného 3.12.2006
Příjmy za prodané vstupenky v Kč:
OB
4.A
OA
MA
MB
XB
2.A
3.A
QB
QA
XA
KB
SA
vstupenky prodané přes TicketPro
příjmy celkem

67 140,00
66 460,00
63 840,00
21 580,00
12 660,00
6 580,00
6 500,00
4 840,00
2 520,00
2 420,00
1 980,00
1 980,00
740,00
27 220,00
286 460,00

Výdaje spojené s organizací plesu v Kč:
tisk vstupenek
pronájem Lucerna
šerpy
květiny
květiny do vlasů
půjčovné - fraky
kravaty na předtančení
půjčovné - šaty (standard i latina)
nácvik předtančení (Petra Šimková)
předtančení "last minute" (Tereza Seidlová)
taneční ukázky (Robin Juppa)
telefonní poplatky
pozvánky, obálky
drobné výdaje
výdaje celkem

12 209,11
219 450,00
8 075,00
5 990,00
610,00
2 980,00
1 040,00
5 830,00
3000,00
1000,00
500,00
400,00
441,50
156,50
261 682,11

Výnos maturitního plesu v Kč:
24 777,89
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Rekapitulace všech příjmů a výdajů
Příjmy NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2006
Stav pokladny k 1.1.2006

291 894,34
10 535,50

Počáteční stav k 1.1.2006 celkem
dary BÚ eBanka a pokladna celkem v roce 2006
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový
kurz Anglie (31 x 2 600 Kč)
příjem z prodeje vstupenek ve škole (vklad na BÚ i do
pokladny) celkem
příjem z prodeje vstupenek přes TicketPro
úroky 1-12/2006
příjmy celkem

302 429,84
479 517,45
80 600,00
259 240,00
27 220,00
394,50
1 149 401,79

Výdaje NF od 1.1.2006 do 31.12.2006 (v Kč)
vybavení učebny biologie audiovizuální technikou
(účelově vázaný dar z roku 2005)
přepisovací zařízení z VHS na DVD
podpora zeměpisného projektu SIPVZ
1.etapa rekonstrukce učebny fyziky
výměna okenního skla (účelově vázaný dar)
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový
kurz Anglie (30 x 2 600 Kč) vyplacený studentům
vrácený příspěvek na dopravu (1 student neměl nárok)
stipendium Alej sociální - lyžařský kurz
stipendium Alej sociální - jazykový kurz Anglie
stipendium Alej sociální - kurz Šance
prospěchové stipendium (8 x 1 000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
pronájem klubu Mlejn - Alej Fest
podpora studentských aktivit (např. startovné,
konferenční poplatky) celkem
podpora akcí organizovaných pro studenty (např.
Halloween, předávání certifikátů FCE a CAE) celkem
odměny úspěšným studentům celkem
fond ředitele
ubytování lektorů 1-12/2006
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu (přes BÚ i v hotovosti)
tisk a rozeslání osobních složenek
právní služby
odměna za vedení účetnictví celkem
daň z odměny za ples 2005 (prof. Jánská)
poštovné
ostatní režie (např. kolky, papír na PF, obálky) celkem
poplatky celkem
výdaje celkem

Zůstatek (BÚ i pokladna) k 1.1.2007 (v Kč)
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201 281,00
32 572,00
34 148,00
199 670,70
2 261,00
78 000,00
2 600,00
3 000,00
10 000,00
2 341,00
8 000,00
3 570,00
5 000,00
4 130,00
2 113,50
9 616,50
3 161,50
52 800,00
20 000,00
10 000,00
261 682,11
6 201,00
8 376,00
15 000,00
750,00
1 620,00
877,00
2 112,83
980 884,14

168 517,60

