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 2007

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, vloţce 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 pouţívány výhradně:
k podpoře studijních programů pro studenty středních škol,
k podpoře studentských projektů,
k podpoře výměnných studentských stáţí 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 v letošním roce
došlo ke změně v jejím sloţení. Pan Hrabovský z osobních důvodů odstoupil a na jeho místo
byla ředitelem GNA navrţena a správní radou zvolena JUDr. Šeflová.
Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy)
RNDr. Dana Töpferová – člen (zástupce školy)
Jiří Hrabovský – člen (zástupce rodičů) do 25.9.2007
JUDr. Jaroslava Šeflová – člen (zástupce rodičů) od 18.12.2007
Ing. Regina Keřková – člen (zástupce rodičů)
Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o
všech náleţitostech. 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

Běţný 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 31.12.2007 činí 380 517,70 Kč. Z toho 376 768,20 Kč je uloţeno na
transparentním účtu u eBanky a 3 749,50 Kč tvoří pokladní hotovost. Nadační fond nemá ţádné
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.
MEDIGATE S.R.O. *1
MUDR. JIŘÍ MALÝ
EUTOP S.R.O.
ING. VLADIMÍR PETERKA
ING.ARCH. RADIM HUBIČKA
ANONYMNÍ DÁRCE *2

200 000,- Kč
30 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
9 776,20 Kč

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 *3

87 000,- Kč

*1 Účelově vázaný dar – prostředky na vybavení učebny fyziky audiovizuální technikou
*2 Účelově vázaný dar – prostředky do fondu Stipendium Alej
*3 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. Výše příspěvku na
jednoho studenta byla 2 900,- Kč, příspěvek byl určen pro 30 studentů. Celková částka byla
převedena na účet školy a příspěvek byl vyplacen studentům jednotlivě.
Celková částka od výše uvedených dárců (kromě příspěvku Městské části Praha 6 na dopravu
na jazykový kurz ve Velké Británii)
6 DÁRCŮ

274 776,20 KČ

Uvádíme také počet všech ostatních dárců spolu s jejich úhrnným příspěvkem. Pro zajímavost
připojujeme i výčet poskytnutých částek v Kč s uvedením počtu dárců: 1x 7 777, 1 x 6 000, 8 x 5
000, 1 x 4 332,66, 4 x 4 000, 8 x 3 000, 40 x 2 000, 14 x 1 500, 1x 1234,50, 1x 1 200, 1x 1 100,
199 x 1 000, 9 x 500, 2 x 300, 1 x 200 Kč.
291 DÁRCŮ

406 944,20 Kč

Všichni dárci dohromady (celkem 297) přispěli v roce 2007 částkou 681 720,40 Kč (kromě
příspěvku Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz ve Velké Británii).

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí v roce 2007 získal od rodičů a sponzorů
celkem 681 720,40 Kč (příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu studentů na jazykový
kurz do Velké Británie není započten) a z prodeje lístků na Akademii bylo do NF vloženo
4950,00 Kč. Příjmy NF v roce 2007 byly celkem
686 670,40 Kč.
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V Ý VO J P O Č T U D Á RC Ů NA DA Č N Í H O F O N D U
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Poznámka: V roce zaloţení Nadačního fondu přispěl jediný dárce.

R E A L I Z OVA N É P R OJ E K T Y

NA ZAČÁTKU ROKU 2007 BYLO NAKOUPENO 7 LODÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ VODÁCKOU
SEZÓNU. V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BYLA PO STAVEBNÍ STRÁNCE PŘIPRAVENÁ
UČEBNA FYZIKY VYBAVENA MODERNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKOU A BYLO
OBNOVENO VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ A ÚLOŢNÉ SKŘÍŇKY UČEBNY 208. PRO ZEMĚPISNÝ
PROJEKT BYLY ČERPÁNY PROSTŘEDKY NA NÁKUP GPS A DALŠÍCH DOPŇKŮ TOHOTO
PROJEKTU.
NÁKUP LODÍ

Pro nadcházející vodáckou sezónu bylo zakoupeno celkem 7 lodí.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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99,1 tis. Kč

OBNOVA VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ÚLOŢNÝVH SKŘÍNĚK UČEBNY 208

V době letních prázdnin proběhla obnova výtvarného řešení učebny 208. Hodně poškozená část
v zadní části učebny a vedle tabule byla demontována, pouţitelná konstrukce na kreslící papír
byla přemístěna do učebny výtvarné výchovy, část materiálu byla pouţita na obnovu obleţení
stěn učebny. Skříňky byly očištěny a nově napuštěny bezbarvým lakem.
Náklady NF (zaokrouhleno):

17,5 tis. Kč

2. ETAPA REKONSTRUKCE UČEBNY FYZIKY - VYBAVENÍ UČEBNY AUDIOVIZUÁLNÍ
TECHNIKOU

V roce 2006 učebna prošla 1. etapou rekonstrukce, která zahrnovala stavební práce, nové
zatemnění, pořízení nového nábytku a vybudování přípojky k internetu. V roce 2007 pak byla
učebna vybavena moderní audiovizuální technikou. Učitelé dnes mají moţnost při výuce pouţívat
interaktivní tabuli Onfinity CM2, stahovat materiály z internetu nebo vyuţívat DVD přehrávač.
Na jaře 2008 bude vybavení doplněno o vizualizér.
.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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157,1 tis. Kč

PODPORA ZEMĚPISNÉHO PROJEKTU

Na podporu zeměpisného projektu s názvem „Letem světem s internetem“ (původně projekt
SIPVZ z roku 2006) bylo pro rok 2007 na nákup GPS a k tomu patřící školení vyčleněno 34,1
tisíc Kč. Školení nakonec proběhlo zdarma na půdě přírodovědné fakulty, takţe prostředky byly
čerpány i na doplňující vybavení učebny, např. na laserové ukazovátko nebo dálkový ovladač
prezentací.

Náklad NF (zaokrouhleno):

27,8 tis. Kč

24. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil jako kaţdoročně organizací plesu prof. Jánskou.
Maturantům to slušelo, předtančení byla elegantní, programové vsuvky zajímavé a po společenské
stránce byl ples velmi úspěšný. Cena vstupenek však v posledních několika letech zůstávala stále
stejná, přestoţe se pronájem sálu i další výdaje postupně navyšovaly. Vzhledem k těmto
skutečnostem maturitní ples tentokrát skončil ztrátou, která byla pokryta z prostředků NF
(vyúčtování maturitního plesu je součástí výroční zprávy). V příštím roce bude cena vstupenek
upravena tak, aby jiţ ke ztrátě nedošlo.
Náklady NF (zaokrouhleno):

11,1 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,
lyţařské nebo sportovní kurzy). Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů
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věnovaných NF pouze na tento účel. Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního
řádu na základě ţádosti, kterou je moţné 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 2007 bylo stipendium přiděleno studentce TA ve výši 10 000 Kč jako příspěvek na
jazykový kurz v Anglii, ale vyplaceno bylo aţ v lednu 2008, a proto se objeví aţ ve vyúčtování za
rok 2008.
Zůstatek z roku 2005:
33,7
tis. Kč
Příspěvky dárců v roce 2007:
9,8
tis. Kč
______________________________________
Zůstatek do roku 2008:
43,5
tis. Kč
(Údaje jsou zaokrouhleny)
DALŠÍ POMOC ŠKOLE

Důleţitou součástí ţivota školy je i ocenění úspěšných studentů, vynikajících sportovních
výsledků, vítězů školních soutěţí a turnajů. Slavnostní okamţiky nastávají i při nástupu studentů
do prvních ročníků a prim, při ukončení povinné školní docházky či při odchodu absolventů
školy. Vedení školy se vţdy snaţí vytvořit při těchto slavnostních příleţitostech patřičnou
atmosféru a NF mu v tom pomáhá. Nadační fond rovněţ podporuje studenty, kteří projevují
aktivitu v nejrůznějších soutěţích nebo konferencích, formou příspěvku na startovné, delegátské
poplatky apod. Do této poloţky je pak zahrnuta i veškerá další pomoc škole schválená správní
radou (např. příspěvek na provoz internetu). Podrobný rozpis lze nalézt v ekonomické části
výroční zprávy.
Náklady NF (zaokrouhleno):

127,7 tis. Kč

Celkem v roce 2007 vynaložil Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí na realizaci
projektů, prospěchové stipendium, Stipendium Alej, ocenění úspěšných studentů, podporu
různých školních aktivit a také na přímou podporu školy (kromě vyplaceného příspěvku
Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz) prostředky ve výši
448 160,57Kč

N Á K L A DY NA Č I N N OS T N A 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 sluţby, odměnu
účetní nadačního fondu a odměnu za organizaci plesu. K výplatě odměny účetní NF včetně
nedoplatku za poslední čtvrtletí 2006 došlo aţ v březnu 2008 a bude tedy předmětem vyúčtování
za rok 2008. V roce 2007 náklady na činnost NF činily celkem 15 887,20 Kč, tj. 2,34 %
z poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady NF podle zakládací listiny nesmí převýšit 15 %
z poskytnutých nadačních příspěvků.

V roce 2007 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální stanovenou míru
nákladů na svou činnost.
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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 rokem 2007 do šestého roku své činnosti.
Na začátku ledna 2007 bylo všem dárcům roku 2006, kteří nepodepsali darovací smlouvu,
rozesláno automaticky potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli.
Pro nadcházející vodáckou sezónu bylo zakoupeno celkem 7 lodí.
Dne 23.dubna 2007 se konala schůzka členů správní rady NF. Na programu bylo schválení
výroční zprávy za rok 2006, příprava textu na osobní sloţenku pro rodiče, projednání návrhu
rozpočtu na rok 2007 a diskuse o podmínkách vypisování minigrantů na podporu aktivit
studentů GNA. Ředitel školy Jiří Benda seznámil členy správní rady s plánovanou rekonstrukcí
přízemí školy, po které by se škola stala mimo jiné bezbariérovou.
Během měsíce května rodiče stávajících studentů obdrţeli poštou svoji osobní sloţenku se
zprávou o činnosti NF a návrhem rozpočtu na rok 2007.
V červnu na přípravných třídních schůzkách byli rodiče nově přijatých studentů budoucích prim
a 1.ročníku o činnosti NF informováni ředitelem školy a členem správní rady za rodiče panem
Jiřím Hrabovským. Rodiče byli poţádáni o příspěvek do NF a o aktivní spolupráci se správní
radou.
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V době letních prázdnin byla zrekonstruovaná učebna fyziky vybavena audiovizuální technikou.
Proběhla také obnova výtvarného řešení učebny 208 včetně skříněk..
Dne 25. září se konalo jednání správní rady NF, na kterém pan Hrabovský z osobních důvodů
svoji činnost v radě ukončil. Správní rada poţádala ředitele školy, aby navrhl nového člena rady
z řad rodičů. Během schůzky bylo projednáno znovuzvolení členek správní rady z řad učitelského
sboru RNDr Dany Töpferové a ing. arch. Zuzany Stiborkové. Obě členky byly znovuzvoleny a
ing. arch . Zuzana Stiborková byla pověřena vykonávat funkci předsedkyně správní rady. Dále byl
projednán návrh textu vánočního přání a PF 2008 a termíny podávání minigrantů NF.
Na podzim byly zakoupeny GPS a další doplňky vybavení učebny pro zeměpisný projekt.
18. prosince na svém zasedání správní rada na návrh ředitele školy zvolila za novou členku rady
za rodiče JUDr. Jaroslavu Šeflovou. Byla projednána ţádost o sociální stipendium na jazykový
kurz do Anglie pro studentku TA. Stipendium bylo přiděleno ve výši 10 000 Kč. Byla projednána
změna stipendijního řádu v bodě o podmínkách přiznávání stipendia, změny termínů pro
podávání ţádostí o minigranty a bylo odsouhlaseno, ţe je moţné zadávat administrativní práce
související s evidencí dárců pověřené osobě za úplatu.
Na začátku prosince obdrţeli všichni rodiče prostřednictvím svým dětí vánoční přání
s připomínkou, ţe potvrzení o výši příspěvku pro finanční úřad bude NF rozesílat automaticky
na začátku roku 2008. Přání také obsahovalo všechny potřebné údaje pro eventuální zaplacení
příspěvku těmi rodiči, kteří v roce 2007 dosud NF nepodpořili. Samozřejmou součástí byl i
odkaz na webové stránky školy www.alej.cz , odkud je moţné nahlíţet do stavu transparentního
účtu, a kde je moţné získat informace o činnosti NF a podmínkách získání Stipendia Alej.
Dne 29. listopadu se konal v prostorách Lucerny 24. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí, jehoţ
byl Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí hlavním pořadatelem.
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Stav transparentního účtu u eBanky
Stav transparentního účtu u eBanky
Příjmy NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2007
dary celkem
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz
Anglii (30 x 2 900 Kč)
prodej vstupenek ve škole - vklad na BÚ
prodej vstupenek přes TicketPro po odečtení nákladů na tisk
sponzorský dar na výdaje plesu, fy Farrao s.r.o.
úroky 1-12/2007
příjmy celkem

149 070,60
681 720,40
87 000,00
194 180,00
7 093,80
15 000,00
438,20
1 134 503,00

Výdaje NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
nákup 7ks lodí na vodácké výlety
podpora zeměpisného projektu
2. etapa rekonstrukce učebny fyziky – vybavení audiovizuální
technikou
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz
Anglie (30 x 2 900 Kč) vyplacený studentům
Akademie - pronájem divadelního sálu
ubytování lektorů 1-12/2007
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu hrazené přes BÚ (celkem)
tisk a rozeslání osobních složenek
daň z odměny za vyúčtování plesu 2006 (prof. Jánská)
daň z odměn za práci na obnově výtvar. Řešení učebny č. 208
výběr hotovosti pro pokladnu (celkem)
poplatky bance (celkem)
výdaje celkem

Zůstatek k 1.1.2008 (v Kč)

99 067,50
14 045,60
155 305,50
87 000,00
16 065,00
57 600,00
20 000,00
10 000,00
242 366,00
6 034,00
750,00
2 040,00
45 000,00
2 461,20
757 734,80

376 768,20
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Stav pokladny
Příjmy NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
Stav pokladny k 1.1.2007
příjem hotovosti z bankovního účtu (celkem)
příjem hotovosti z prodeje lístků na Akademii
příjem hotovosti z prodeje vstupenek na ples (celkem)
příjmy celkem

19 447,00
45 000,00
4 950,00
15 031,50
84 428,50

Výdaje NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
stipendium prospěchové (19 x 1000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
příspěvek na 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
odměna za vyúčtování plesu
odměny za práce na obnově výtvarného řešení učebny č. 208
materiál na obnovu výtvarného řešení učebny č. 208
podpora zeměpisného projektu (GPS)
pomůcka do učebny fyziky
fond ředitele
poštovné
ostatní režie (obálky)
výdaje celkem

19 000,00
3 570,00
5 000,00

Zůstatek k 1.1.2008 (v Kč)

3 749,50
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8 250,00
2 241,50
1 994,50
4 250,00
11 560,00
3 936,00
13 775,00
1 710,00
3 000,00
2 092,00
300,00
80 679,00

Vyúčtování maturitního plesu konaného 23.11.2007
Příjmy za prodané vstupenky v Kč:
OB
4.A
OA
MB
QB
3.A
XA
QA
XB
1.A
2.A
MA
TB
KA
TA
vstupenky prodané přes TicketPro
dar na plesové výdaje, fy Farrao, s.r.o.
příjmy celkem

67 720,00
65 980,00
58 460,00
12 640,00
11 100,00
8 400,00
5 780,00
5 000,00
4 880,00
4 880,00
4 480,00
4 260,00
1 320,00
440,00
265,00
20 160,00
15 000,00
290 765,00

Výdaje spojené s organizací plesu v Kč (přes BÚ i hotově):
tisk vstupenek
pronájem Lucerna
šerpy (loni 8 075,00 Kč)
květiny
látky na sukně celkem
ušití sukní a doplňků
černá trička
pronájem kostýmů celkem
rukavice na předtančení
choreografie a nácvik předtančení
příspěvek průvodcům učitelů
pozvánky, obálky
drobné výdaje
výdaje celkem

13 066,20
229 950,00
8 840,00
8 581,00
5 223,50
4 200,00
2 040,00
5 576,00
1 716,00
20 000,00
1 700,00
665,00
268,00
301 825,70

Výnos maturitního plesu v Kč:

-11 060,50
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Rekapitulace všech příjmů a výdajů
Příjmy NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2007
Stav pokladny k 1.1.2007

149 070,60
19 447,00

Počáteční stav k 1.1.2007 celkem
dary BÚ eBanka a pokladna celkem v roce 2007
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz Anglie
(30 x 2 900 Kč)
příjem z prodeje vstupenek ve škole (vklad na BÚ i do pokladny) celkem
dar na plesové výdaje, fy Farrao s.r.o.
příjem z prodeje lístků na Akademii
příjem z prodeje vstupenek na ples přes TicketPro
úroky 1-12/2007
příjmy celkem

168 517,60
681 720,40
87 000,00
255 605,00
15 000,00
4 950,00
20 160,00
438,20
1 233 391,20

Výdaje NF od 1.1.2007 do 31.12.2007 (v Kč)
nákup 7ks lodí na vodácké výlety
podpora zeměpisného projektu
2.etapa rekonstrukce učebny fyziky – vybavení audiovizuální technikou
obnova výtvarného řešení učebny č. 208 (práce a materiál)
daň z odměny za práce při obnově výtvarného řešení učebny č. 208
příspěvek Městské části Praha 6 na dopravu na jazykový kurz Anglie (30
x 2 900 Kč) vyplacený studentům
prospěchové stipendium (19 x 1 000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
příspěvek na pronájem klubu Mlejn - Alej Fest
Akademie - pronájem divadelního sálu
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 1-12/2007
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu (přes BÚ i v hotovosti)
odměna za vyúčtování plesu 2006
daň z odměny za vyúčtování plesu 2006
tisk a rozeslání osobních složenek
poštovné
ostatní režie (obálky) celkem
poplatky bance celkem
výdaje celkem

Zůstatek (BÚ i pokladna) k 1.1.2008 (v Kč)
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99 067,50
27 820,57
157 015,50
15 496,00
2 040,00
87 000,00
19 000,00
3 570,00
5 000,00
16 065,00
8 250,00
2 241,50
1 994,50
3 000,00
57 600,00
20 000,00
10 000,00
301 825,50
4 250,00
750,00
6 034,00
2 092,00
300,00
2 461,16
852 873,23

380 517,97

