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 2009

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 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, v roce 2009 pracovala ve
složení:.
Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy)
RNDr. Dana Töpferová – člen (zástupce školy do 25.3.2009)
Mgr. Klára Braunová - člen (zástupce školy od 30.3.2009)
JUDr. Jaroslava Šeflová – 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:

1397488001/5500

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.
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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 31.12.2009 činil 124 344,42 Kč. Z toho 112 379,42 Kč bylo uloženo na transparentním
účtu u Raiffeisenbanky a 11 965 Kč tvořila 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.
AUTOCONT CZ A.S. *3
ZENIT, SPOL. S R..O. *3
PHARMDR. ČALKOVSKÝ *2
ING. ŠEFL
ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. *1
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ RICHARD MALEČEK
DUMA, SPOL. S R.O.
PIETER WAGEBAERT

150 000 Kč
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10 000 Kč

*1 Účelově vázaný dar – prostředky na organizaci maturitního plesu (započteny ve vyúčtování plesu)
*2 Účelově vázaný dar – prostředky na vydání Almanachu 25
*3 Účelově vázaný dar – prostředky na nákup licence SW Microsoft
Celková částka od výše uvedených dárců
8 DÁRCŮ

445 000 Kč

Celková částka od všech ostatních dárců
249 DÁRCŮ

363 232 Kč

V roce 2009 přispělo celkem 257 dárců za 269 studentů Gymnázia Nad Alejí částkou
v celkové výši 808 232 Kč.

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí v roce 2009 získal od rodičů a sponzorů
celkem 788 232 Kč (účelově vázaný dar na organizaci plesu je zahrnut do účetnictví plesu),
z prodeje lístků na Akademii bylo do NF vloženo 7 350 Kč, z výnosu plesu získal NF 13
989,60 Kč, grant Prahy 6 byl 5 228 Kč a úroky z účtu činily 232,98 Kč.
Příjmy NF v roce 2009 byly celkem
815 032,58 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 založení Nadačního fondu přispěl jediný dárce.

R E A L I Z OVA N É P R OJ E K T Y

VYBAVENÍ UČEBNY PG 1 NÁBYTKEM A PROJEKČNÍ TECHNIKOU (UČEBNA 104)

V učebně byla nejprve ze školních prostředků hrazena vyměna podlahové krytiny a vymalování,
z prostředků NF pak byl hrazen nový na míru vyráběný nábytek a dále pak nákup a instalace projekční
techniky a plátna. Počítačové vybavení pochází z velkorysého daru přímo škole.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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236 tis. Kč

VYMĚNA POČÍTAČE V MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNĚ (UČEBNA 321)

Pomalý a málo funkční počítač byl nahrazen počítačem výkonnějším s větším, ale prostorově úspornějším
monitorem. Původní projektor byl zatím ponechán v provozu s tím, že jeho životnost je již velmi
omezená a že nový projektor bude zakoupen při prvním náznaku potíží.
Náklady NF (zaokrouhleno):

25 tis. Kč

ZAKOUPENÍ MOBILNÍ SKŘÍNĚ NA DVD A TV PRO DĚJEPIS

Po dobrých zkušenostech v předmětové komisi německého jazyka byla pro předmětovou komisi dějepisu
zakoupena mobilní skříň na DVD a TV.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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16 tis. Kč

FLORBALOVÉ VYBAVENÍ

Pro studenty byla zakoupena sada florbalového vybavení a byla svěřena do správy prof. Vorlovi.
Náklad NF (zaokrouhleno):

15 tis. Kč

NÁKUP LICENCÍ SW MICROSOFT

Tento neplánovaný projekt se mohl uskutečnit díky účelově vázanému daru. Škola nyní vlastní balík
licencí v rámci programu Microsoft Academic Open Licence, kterým pokrývá potřeby licencí pro počítače
nasazené přímo ve výuce, v kancelářích, kabinetech a v dalších IT řešeních (servery, systém správy
stravování atd).
Náklad NF (zaokrouhleno):

300 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. V roce 2009 byly schváleny 3 minigranty, ale realizovalo se také několik
minigrantů schválených již v roce 2008.
Náklad NF na minigranty realizované v roce 2009 (zaokrouhleno):

26 tis. Kč

P RO S P Ě C H OV É S T I P E N D I U M

V letošním roce dostalo prospěchové stipendium za vyznamenání po celé poslední čtyři roky studia na
gymnáziu nebo za dosažení výjimečných výsledků při reprezentaci školy celkem 16 studentů. Stipendium
v hodnotě 1.000 Kč bylo studentům uděleno při příležitosti předávání maturitního vysvědčení
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty.
Vyplacené stipendium:
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16,0 tis. Kč

S T I P E N D I U M A L E J – S OC I Á L N Í S T I P E N D I U M

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 2009 bylo stipendium přiděleno studentce TB ve výši
10.000 Kč jako příspěvek na jazykový kurz v Anglii. Stipendium bylo vyplaceno převodem na účet.
Zůstatek z roku 2008:
38,5 tis. Kč
Stipendium vyplacené v roce 2009:
10,0 tis. Kč
Příspěvky dárců v roce 2009:
žádné
__________________________________________
Zůstatek do roku 2010:
28,5 tis. Kč
(Údaje jsou zaokrouhleny)

DA L Š Í P OM OC Š KOL E

Důležitou součástí života školy je i oceňování vítězů různých školních soutěží, sportovních akcí a školních
kol předmětových olympiád. Nadační fond rovněž podporuje studenty, kteří projevují aktivitu i
v nejrůznějších mimoškolních soutěžích nebo konferencích, a to formou příspěvku na startovné nebo
delegátské poplatky. 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 tím, že hradí náklady
na pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera sv. Markéty. Hrazení pronájmu Salesiánského
divadla umožňuje konání každoroční školní Akademie, NF podporuje aktivity pěveckého sboru Alejsbor a
konání různých výměnných projektů. Do této položky je 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):

178,8 tis. Kč

V roce 2009 vynaložil Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí na realizaci projektů a
minigrantů 619 222 Kč, na prospěchové stipendium a Stipendium Alej částku 26 000 Kč a na další
pomoc škole prostředky ve výši 178 830 Kč (náklady na činnost fondu jsou vyčísleny zvlášť).
Výdaje NF (bez nákladů na činnost fondu) v roce 2009 činily
824 052 Kč.

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 služby, odměnu účetní
nadačního fondu, odměnu za administrativní práce (příprava potvrzení pro FÚ) a odměnu za organizaci a
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vyúčtování plesu. V roce 2009 náklady na činnost NF činily celkem 31 637,40 Kč, tj. 3,9 %
z poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady NF podle zakládací listiny nesmí převýšit 15 %
z poskytnutých nadačních příspěvků.

V roce 2009 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální
stanovenou míru nákladů na svou činnost.

26. MATURITNÍ PLES G YMNÁZIA

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil i v roce 2009 organizací plesu prof. Jánskou. Jako obvykle byl
maturitní ples po společenské i ekonomické stránce úspěšný.
Výnosy (zaokrouhleno):

14 tis. Kč

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 rokem 2009 do osmého roku své činnosti.
Na začátku ledna 2009 bylo všem dárcům roku 2008, kteří nepožadovali darovací smlouvu, rozesláno
automaticky potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli.
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Dne 30.března 2009 se konala schůzka členů správní rady NF. Prvním bodem programu bylo odstoupení
členky správní rady RNDr. Dany Töpferové. Na návrh ředitele školy byla novou členkou správní rady za
školu schválena Mgr. Klára Braunová. Na programu dále bylo schválení výroční zprávy za rok 2008,
příprava textu na osobní složenku pro rodiče, projednání návrhu rozpočtu na rok 2009 a posouzení jedné
žádosti o udělení minigrantu na podporu aktivit studentů GNA.
Během měsíce května rodiče stávajících studentů obdrželi poštou svoji osobní složenku se zprávou o
činnosti NF a návrhem rozpočtu na rok 2009.
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 ing arch. Zuzanou
Stiborkovou. Rodiče byli požádáni o příspěvek do NF a o aktivní spolupráci se správní radou.
Dne 14.října 2009 se konalo jednání správní rady NF, na kterém ředitel školy navrhl prodloužení
funkčního období Ing. Keřkové. Správní rada jeho žádosti vyhověla. Dále byl projednán návrh textu
vánočního přání a PF 2009 a dvě žádosti o udělení minigrantu na podporu aktivit studentů GNA. Obě
žádosti byly schváleny.
Dne 4.prosince 2009 se konal v prostorách Lucerny 26. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí, jehož byl
Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí hlavním pořadatelem.
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 2010. Přání
také obsahovalo všechny potřebné údaje pro eventuální zaplacení příspěvku těmi rodiči, kteří v roce 2009
dosud NF nepodpořili. Samozřejmou součástí byl i odkaz na webové stránky školy www.alej.cz , odkud
je možné nahlížet do stavu transparentního účtu, a kde je možné získat informace o činnosti NF a
podmínkách získání Stipendia Alej.
Během celého školního roku byly postupně realizovány již dříve zmíněné projekty a minigranty.
Z plánovaných projektů nebyl zatím dokončen projekt výměny projektoru v učebně 321, protože byl
ponechán v provozu až do okamžiku dosloužení, dále nebyla studovna vybavena počítači, protože se
hledá technické řešení, které by náročnost školního provozu bez úhony vydrželo.
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Stav transparentního účtu u Raiffeisenbanky
Příjmy NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2009
dary neúčelově vázané celkem (loni 444 434,00)
prodej vstupenek ve škole - vklad na BÚ
prodej vstupenek přes TicketPro po odečtení nákladů na tisk
účelově vázaný dar - vydání almanachu, firma Bělohorská
lékárna
účelově vázaný dar na software, firmy AUTOCONT a ZENIT
účelově vázaný dar na výdaje plesu, firma ACI-AUTO
COMPONENTS
Praha 6 - finanční příspěvek - konference BERMUN 4x1307 Kč
úroky 1-12/2009

159 873,24
391 232,00
237 959,00
0,00
50 000,00
300 000,00
20 000,00
5 228,00
232,98

příjmy celkem

1 164 525,22

Výdaje NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
stipendium Alej (1 x 10 000 Kč)
projekt: vybavení učeny Pg1 nábytkem a promítací technikou
projekt: počítač a monitor do učebny 321
projekt: vybavení na florbal
projekt: mobilní skříň do učebny dějepisu
neplánovaný projekt: software (účelově vázaný dar)
minigrant 5/2008 a 6/2008 (učebny 204 a 205)
minigrant 7/2008 (tisk časopisu Alej Art)
pronájem divadelního sálu pro Akademii
ubytování lektorů 1-12/2009
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
podpora vydání almanachu (účelově vázaný dar) - převod na
školní účet
ples - šerpy
ples - pronájem sálu
ples - tisk vstupenek - TicketPro
ples - pronájem kostýmů
tisk a rozeslání osobních složenek
daň z odměn za admin.práce a z odměny za organizaci a
vyúčtování plesu
vedení účetnictví I-IV/2008

10 000,00
235 945,00
24 752,00
14 940,00
16 065,00
299 999,00
8 427,00
2 700,00
12 852,00
57 200,00
20 000,00
10 000,00
50 000,00
8 330,00
249 610,00
1 857,40
4 172,00
6 913,00
1 200,00
15 000,00

poplatky bance (celkem loni 2419,00)

2 183,40

výběr hotovosti pro pokladnu (celkem)

0,00

výdaje celkem

1 052 145,80

Zůstatek k 31.12.2009 (v Kč)

112 379,42
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Stav pokladny
Příjmy NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
Stav pokladny k 1.1.2009
příjem daru v hotovosti
příjem hotovosti z prodeje lístků na Akademii
příjem hotovosti z prodeje časopisu Alej Art
příjem hotovosti z prodeje vstupenek na ples

4 158,00
47 000,00
7 350,00
970,00
20 000,00

příjmy celkem

79 478,00

Výdaje NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
stipendium prospěchové (16 x 1000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
fond ředitele
podpora mezinárodních projektů
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 (turnaje, olympiády, atletické
závody)
projekt: úprava učebny Vv - látka na závěsy
minigrant č. 5/2008: úprava učebny č. 204
minigrant č.1/2009 - podpora divadelního představení Is He Dead?
rekvizity
minigrant č.3/2009 příspěvek na organizaci Alej Festu
minigrant č.6/2008 - úprava učebny č. 205
poštovné celkem
ostatní režie (např. ověření podpisu, barev.papír na PF)
dohoda o prov. práce: admin. práce (přípava potvrzení pro FÚ)
grant Praha 6 - finanční příspěvek 4 studentům na konferenci BERMUN
(4x1307 Kč)
výdaje celkem

Zůstatek k 31.12.2008 (v Kč)

16 000,00
3 570,00
3 146,00
2 693,00
2 518,00
5 107,00
5 546,00
1 600,00
5 515,00
1 604,00
4 645,00
4 000,00
2 873,00
918,00
2 550,00
5 228,00
67 513,00

11 965,00
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Vyúčtování maturitního plesu konaného 4.12.2009
Příjmy za prodané vstupenky v Kč:
OB
4.A
OA
MB
MA
3.A
2.A
QB
QA
XB
XA
1.A
TB
KB
vstupenky prodané přes TicketPro
dar na plesové výdaje, firma ACI-AUTO COMPONENTS
příjmy celkem

88 230,00
73 570,00
69 360,00
16 100,00
10 430,00
6 760,00
4 590,00
4 320,00
4 180,00
3 800,00
3 610,00
1 140,00
760,00
190,00
11 780,00
20 000,00
318 820,00

Výdaje spojené s organizací plesu v Kč (přes BÚ i hotově):
tisk vstupenek
pronájem Lucerna
šerpy
půjčovné za fraky na standart
květiny
ušití sukýnek
ukázka latinskoamerických tanců
půjčovné za šaty na standart
nácvik předtančení Mgr. Petra Šimková
elektrické čajové svíčky
pozvánky, obálky, plakáty

13 637,40
249 610,00
8 330,00
4 172,00
7 200,00
179,00
1 000,00
4 200,00
10 000,00
2 915,00
1 895,00

drobné výdaje

1 692,00

výdaje celkem

304 830,40

Výnos maturitního plesu v Kč:

13 989,60
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Rekapitulace všech příjmů a výdajů
Příjmy NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2009
Stav pokladny k 1.1.2009

159 873,24
4 158,00

Počáteční stav k 1.1.2009 celkem
dary BÚ a pokladna celkem v roce 2009 bez daru na plesové výdaje
dar na plesové výdaje, firma ACI-AUTO COMPONENTS
příjem z prodeje vstupenek na ples ve škole (vklad na BÚ a do pokladny
celkem)
příjem z prodeje lístků na Akademii
příjem hotovosti z prodeje časopisu Alej Art
grant Praha 6 - finanční příspěvek pro 4 studenty na konferenci
BERMUN (4x1307 Kč)
úroky 1-12/2009
příjmy celkem

164 031,24
788 232,00
20 000,00
257 959,00
7 350,00
970,00
5 228,00
232,98
1 244 003,22

Výdaje NF od 1.1.2009 do 31.12.2009 (v Kč)
projekt: vybavení učeny Pg1 nábytkem a promítací technikou
projekt: počítač a monitor do učebny 321
projekt: vybavení na florbal
projekt: mobilní skříň do učebny dějepisu
neplánovaný projekt: software (účelově vázaný dar)
projekt: úprava učebny Vv - látka na závěsy
minigrant č. 5/2008: úprava učebny č.204
minigrant č.1/2009 – rekvizity pro divadelního představení Is He Dead?
minigrant 5/2009 příspěvek na organizaci Alej Festu
minigrant č.6/2008 - úprava učebny č. 205
minigrant 5/2008 a 6/2008 (malování učeben č. 204 a 205)
minigrant 7/2008 (tisk časopisu Alej Art)
stipendium prospěchové (16 x 1000 Kč)
stipendium Alej (1 x 10 000 Kč)
podpora mezinárodních projektů
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 (turnaje, olympiády, atletické
závody)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
fond ředitele
pronájem divadelního sálu pro Akademii
ubytování lektorů 1-12/2009
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
podpora vydání almanachu (účelově vázaný dar) - převod na školní účet
výdaje spojené s organizací plesu hrazené přes BÚ (celkem)
poštovné celkem
ostatní režie (např. ověření podpisu, barev.papír na PF)
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235 945,00
24 752,00
14 940,00
16 065,00
299 999,00
1 600,00
5 515,00
1 604,00
4 645,00
4 000,00
8 427,00
2 700,00
16 000,00
10 000,00
2 693,00
2 518,00
5 107,00
5 546,00
3 570,00
3 146,00
12 852,00
57 200,00
20 000,00
10 000,00
50 000,00
263 969,40
2 873,00
918,00

dohoda o prov. práce: admin. práce (přípava potvrzení pro FÚ)
dohoda o prov.práce: odměna za organizaci a vyúčtování plesu 2009
tisk a rozeslání osobních složenek
daň z odměn za admin.práce a z odměny za organizaci a vyúčtování
plesu
vedení účetnictví I-IV/2008
poplatky bance (celkem loni 2419,00)
grant Praha 6 - finanční příspěvek pro 4 studenty na konferenci
BERMUN 4x1307 Kč
výdaje celkem

Zůstatek (BÚ i pokladna) k 31.12.2009 (v Kč)

14

2 550,00
0,00
6 913,00
1 200,00
15 000,00
2 183,40
5 228,00
1 119 658,80

124 344,42

