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 2011

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 2011 pracovala
ve složení:
Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy)
PhDr. Klára Braunová - člen (zástupce školy)
JUDr. Jaroslava Šeflová – člen (zástupce rodičů do 25.9.2011)
Mgr. Kateřina Kotasová – člen (zástupce rodičů od 19. 11. 2011)
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 v části Nadační fond.
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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 31.12.2011 činil 256.291,77 Kč. Z toho 247.894,77 Kč bylo uloženo
na transparentním účtu u Raiffeisenbanky a 8.397 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.
500.000 Kč
100.000 Kč
50.000 Kč
20.000 Kč
1.000 Kč

anonymní dárce
anonymní dárce
Artinel, s.r.o.
Břevnovská lékárna
PhDr. Olga Staňková*1

*1 Účelově vázaný dar – prostředky do fondu Stipendia Alej
*2 Účelově vázaný dar – prostředky na organizaci maturitního plesu (započteny ve vyúčtování plesu)
Celková částka od výše uvedených dárců
5 DÁRCŮ

671.000 Kč

Celková částka od všech ostatních dárců
288 DÁRCŮ

447.554 Kč

V roce 2011 přispělo celkem 293 dárců za 312 studentů Gymnázia Nad Alejí (18 dárců přispělo
za 2 studenty) částkou v celkové výši 1 118 554 Kč (6 000 Kč z této částky byly účelově vázané dary
na organizaci plesu).

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí v roce 2011 získal od rodičů
a sponzorů celkem 1.112.554 Kč (bez účelově vázaných darů na organizaci plesu, ty jsou
zahrnuty ve vyúčtování plesu), z prodeje lístků na Akademii bylo do NF vloženo 3.600 Kč,
z výnosu plesu získal NF 564,40 Kč, z nevyčerpaného Stipendia Alej v loňském roce se
vrátilo po odečtení stornovacích poplatků 1.335 Kč a úroky z účtu činily 45,08 Kč.
Příjmy NF v roce 2011 byly celkem
1.118.098,48 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.
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R E A L I Z OVA N É P R OJ E K T Y

V roce 2011 byly nejprve společně realizovány odložené projekty roku 2010: obnova projekční techniky
v učebně 321 a vybavení učebny dějepisu a učebny ZSV projekční technikou.

Celkové náklady na odložené projekty roku 2010: 445,8 tis. Kč
V roce 2011 měla být projekční technikou vybavena učebna pro výuku angličtiny a učebna pro výuku
2 cizích jazyků. Vzhledem tomu, že se v roce 2011 podařilo shromáždit dostatečné množství finančních
prostředků, bylo ke jmenovaným projektům přidáno z budoucích projektů také vybavení učebny 008
projekční technikou. Všechny tyto projekty byly realizovány najednou na podzim 2011. Stavebním
rozdělením dvou velkých učeben ve 3. patře získala škola 3 menší učebny pro dělenou výuku jazyků.
Učebna 2. cizích jazyků byla dle přání vyučujících vybavena projekční technikou s plazmou, učebna 008
a jedna z nových učeben ve 3. patře jsou určeny pro výuku angličtiny a byly na žádost vyučujících
vybaveny interaktivními tabulemi. Třetí nová učebna ve 3. patře bude vybavena technikou později.

Celkové náklady na projekty roku 2011: 649,7 tis. Kč
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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 2011 bylo schváleno 5 minigrantů. Všechny byly v roce 2011 dokončeny a navíc byl realizován
také jeden projekt schválený již v roce 2010.
Díky minigrantu č.2/2010 mohl Ondřej Pilecký zorganizovat výstavu fotografií Tomáše Klímy v klubu
Alej.
Minigrant č.1/2011 umožnil studentům KA (2010/2011) vymalovat svoji kmenovou učebnu č. 305
a zakoupit nové závěsy.

Získání minigrantu č.2/2011 dovolilo studentům OA (2010/2011) vydat třídní almanach.
Z prostředků minigrantu č.3/2011 byly zakoupeny dresy pro školní frisbee tým vyrobené podle návrhu
jednoho ze studentů týmu Jiřího Majera.

Minigrant č.4/2011 pokryl část nákladů na organizaci Music Alej Festu.
Minigrant č.5/2011 byl věnován na pořízení sukní na předtančení na 29. maturitním plese GNA.
Náklad NF na minigranty realizované v roce 2011 (zaokrouhleno): 36,8 tis. Kč
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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 9 studentů. Stipendium
bylo studentům uděleno při příležitosti předávání maturitního vysvědčení v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera sv. Markéty.
Vyplacené stipendium: 8,5 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 2010 bylo stipendium přiděleno studentovi 1. A ve výši 5.000 Kč jako příspěvek na lyžařský kurz.
Stipendium bylo vyplaceno na podzim 2010 převodem na účet školy, přes který se lyžařský kurz za celou
třídu platil. Lyžařský kurz se konal za začátku roku 2011. Student nakonec na poslední chvíli na lyžařský
kurz nejel, ale po odečtení storno poplatků se do NF vrátila zpět jen částka 1335 Kč. Na základě této
zkušenosti bylo na zasedání správní rady v prosinci 2011 rozhodnuto, že úspěšní žadatelé o stipendium
budou podepisovat ujednání, podle kterého v budoucnosti budou storno poplatky hrazeny žadatelem,
pokud vzniknou z jeho viny a pokud k neúčasti na akci nepovedou závažné důvody.
Zůstatek k 31.12.2011:
23,5 tis. Kč
Vratka nevyužitého stipendia:
1,4 tis. Kč
Stipendium vyplacené v roce 2011:
žádné
Příspěvky dárců v roce 2011:
1,0 tis. Kč
__________________________________________
Zůstatek do roku 2012:
25,9 tis. Kč
(Údaje jsou zaokrouhleny)
S T Á L É K A Ţ D O R O Č N Í V Ý DA J E N A P OD P O RU Š KOLY

Důležitou součástí života školy je i oceňování vítězů různých školních soutěží, sportovních akcí
a školních kol předmětových olympiád. Z prostředků NF se kupují odměny pro tyto úspěšné studenty.
Nadační fond rovněž podporuje studenty, kteří projevují aktivitu i v nejrůznějších mimoškolních
soutěžích nebo konferencích, a to formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky. NF umožňuje
i konání různých akcí pro studenty, např. předávání certifikátů Cambridge Exams nebo oslavu
Halloweenu, kterou připravují studenti kvart pro primány. 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 odpovídající 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, konání různých výměnných projektů a účast studentů GNA
na zajímavých akcích v zahraničí. Do této položky je zahrnuta i veškerá další pomoc škole schválená
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správní radou, např. příspěvek na provoz internetu nebo příspěvek na ubytování lektorů. Podrobný rozpis
lze nalézt v ekonomické části výroční zprávy.
Náklady NF (zaokrouhleno): 126,6 tis. Kč

V roce 2011 Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí realizoval odložené projekty z roku 2010,
projekty plánované na rok 2011 i jeden projekt budoucí. Na realizaci projektů dal NF celkem
1.095.557 Kč, na minigranty NF vynaložil 36 766 Kč, na prospěchové stipendium částku 8 500 Kč a
na stálé každoroční výdaje na podporu školy prostředky ve výši 126.584 Kč (kromě nákladů na činnost
fondu, ty jsou vyčísleny zvlášť).
Výdaje NF (bez nákladů na činnost fondu) v roce 2011 činily
1.267.4070 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, tisk personifikovaných složenek, náklady na propagaci účelu
fondu, právní služby, odměnu účetní nadačního fondu, odměnu za administrativní práce (příprava
potvrzení pro FÚ) a odměnu za organizaci a vyúčtování plesu.
V roce 2011 náklady na činnost NF činily celkem 37 559 Kč, tj. 3,4 % z poskytnutých nadačních
příspěvků. Náklady NF podle zakládací listiny nesmí převýšit 15 % z poskytnutých nadačních příspěvků.

V roce 2011 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální
stanovenou míru nákladů na svou činnost.

28. MATURITNÍ PLES G YMNÁZIA

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil v roce 2011 organizací plesu prof. Jánskou a prof. Edrovou.
Maturitní ples byl přes zvyšující se náklady na pronájem sálu Lucerna úspěšný po společenské
i ekonomické stránce i v letošním roce.
Výnosy (zaokrouhleno): 0,6 tis. Kč
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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

V tis. Kč

1400

Příjmy

1200

Výdaje

1000

Náklady na
činnost NF

800
600
400
200
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

S T RU Č N Ý P Ř E H L E D Č I N N O S T I NA DA Č N Í H O F ON D U V R OC E 2 0 1 1

Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem v Praze dne
7. listopadu 2001 a vstoupil tak rokem 2011 do desátého roku své činnosti.
Na začátku ledna 2011 bylo všem dárcům roku 2010, kteří nepožadovali darovací smlouvu, rozesláno
potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli.
Dne 20. dubna 2011 se konala schůzka členů správní rady NF. Na programu bylo schválení výroční
zprávy za rok 2010, příprava textu na osobní složenku pro rodiče, projednání návrhu rozpočtu na rok
2011 a posouzení dvou žádosti o udělení minigrantu na podporu aktivit studentů GNA: úprava učebny
č. 305 (č.1/2011) a vydání maturitního almanachu třídy OA (č.2/2011)
Během měsíce května rodiče stávajících studentů obdrželi poštou svoji osobní složenku se zprávou
o činnosti NF a návrhem rozpočtu na rok 2011.
V květnu byli rodiče nově přijatých studentů budoucích prim a 1. ročníku na přípravných třídních
schůzkách informováni o činnosti NF 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 22. září 2011 upozornila dopisem členka správní rady JUDr. Jaroslava Šeflová na blížící se konec
svého funkčního období. Zároveň oznámila, že již nemá zájem ve správní radě pracovat. Ředitel školy
to vzal na vědomí a začal hledat mezi rodiči vhodného nového kandidáta na členství ve správní radě.
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Dne 20. října 2011 se konala schůzka správní rady. Správní rada byla seznámena se stavem čerpání
finančních prostředků NF, prodiskutovala podobu vánočního přání a PF 2012 a vyhlášení soutěže
o grafickou podobu propagačních předmětů GNA, odsouhlasila příspěvek na květinovou výzdobu školy,
projednala a odsouhlasila návrh třídních učitelů vybírat příspěvky do NF v hotovosti na třídních
schůzkách. Byly projednány a schválený dvě žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA:
nákup dresů pro školní frisbee tým (č.3/2011) a podpora hudebního festivalu Alej Fest (č.4/2011). Obě
žádosti byly schváleny, ale požadovaná částka na nákup dresů byla snížena.
Dne 2. prosince 2011 se konal v prostorách Lucerny 28. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí. Nadační
fond příznivců Gymnázia Nad Alejí byl již tradičně jeho hlavním pořadatelem.
Dne 19. prosince 2011 se konala schůzka správní rady, kde byla na návrh ředitele školy do správní rady
zvolena nová členka Mgr. Kateřina Kotasová. Byla projednána a schválena jedna opožděná žádost
o minigrant: pořízení sukní na předtančení na maturitním plese (č.5/2011). Správní rada se dohodla,
že do textu potvrzení pro rodiče o přijetí uděleného Stipendia Alej bude přidán dodatek, ve kterém bude
stanoveno, že veškeré storno poplatky nebo jiné finanční škody, které vzniknou NF ze strany stipendisty,
bude hradit stipendista. Členové správní rady byli informováni o výběru příspěvku NF v hotovosti
třídnímu učiteli na třídních schůzkách a na základě statistiky dárců za posledních 5 let rozhodli, že rodiče
nově příchozích studentů budou o činnosti NF informováni vždy zástupcem rodičů ve správní radě. Byl
stanoven nový harmonogram oslovování rodičů, bylo odsouhlaseno umístění nového nástroje na webové
stránky školy na výběr příspěvků do NF, byly projednány podmínky vyhlášení soutěže o logo NF
a podobu propagačních předmětů GNA. V budoucnu bude NF oslovovat i absolventy školy a bude
se snažit o získání dárců s trvalým příkazem.
Na začátku prosince obdrželi všichni rodiče mailem vánoční přání s připomínkou, že potvrzení o výši
příspěvku pro finanční úřad bude NF rozesílat automaticky na začátku roku 2012. Přání také obsahovalo
všechny potřebné údaje pro eventuální zaplacení příspěvku těmi rodiči, kteří v roce 2011 dosud NF
nepodpořili. 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. Na podzim 2011 Gymnázium Nad Alejí dostalo k dispozici odkaz na závěrečnou zprávu
výzkumného projektu v oblasti postoje k inovacím Lincoln University v Christchurch na Novém
Zélandu. Výzkum proběhl za pomoci rodičů studentů GNA v roce 2010. Odkaz s poděkováním za účast
byl uveden v textu vánočního přání.
Během roku 2011 byly realizovány projekty ve dvou vlnách. Projekty z roku 2010 byly realizovány na jaře,
projekty plánované pro rok 2011 spolu s jedním projektem budoucím byly dokončeny v září 2011.
NF podpořil celkem 6 minigrantů (jeden z roku 2010).
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Stav transparentního účtu NF u Raiffeisenbanky
Příjmy NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2011
dary neúčelově vázané celkem
účelově vázané dary na výdaje plesu
účelově vázané dary na rozvoj chemie
účelově vázaný dar pro primu B
účelově vázaný dar pro tercii B
účelově vázaný dar Stipendium Alej

431 825,29
1 045 954,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
15 000,00
1 000,00

prodej vstupenek ve škole - vklady na BÚ celkem
prodej vstupenek přes TicketPro po odečtení nákladů na tisk
vratka z nevyčerpaného Stipendia Alej (zbytek z 5000 Kč po odečtení
storna)
úroky 1-12/2011
počáteční stav + příjmy celkem

283 975,00
0,00
1 335,00
45,08
1 787 134,37

Výdaje NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč)
odložený projekty z roku 2010:obnova techniky ve 321, vybavení učebny
ZSV a dějepisu projekční technikou
projekty 2011: vybavení učeben pro angličtinu (008, 302) a 2.cizí jazyk
(303) projekční technikou
podpora mezinárodních projektů
podpora studentských aktivit - startovné středoškolské ligy ultimate frisbee
minigrant č.1/2011, příprava a malování učebny č.305 – kvinta A
(2010/2011)
minigrant č.3/2011, dresy pro školní tým ultimate frisbee
pronájem divadelního sálu pro Akademii
ubytování lektorů 1-12/2011
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
ples - šerpy
ples - pronájem sálu
ples - doplatek z tisk vstupenek (výnos z prodeje přes TicketPro byl nižší
než náklady na tisk)

445 828,00
648 729,00
1 750,00
500,00
4 740,00
10 688,00
14 400,00
46 530,00
20 000,00
10 000,00
8 075,00
276 100,00
435,60

ples - pronájem kostýmů

4 800,00

tisk a rozeslání osobních složenek

7 571,00

obnovení el.podpisu

396,00

daň z odměn za admin.práce a z odměny za organizaci a vyúčtování plesu
vedení účetnictví I-IV/2010

1 200,00
15 000,00

poplatky bance

2 497,00

výběr hotovosti pro pokladnu

20 000,00

výdaje celkem

1 539 239,60

Zůstatek k 31.12.2011 (v Kč)

247 894,77
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Stav pokladny NF
Příjmy NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč)
Stav pokladny k 1.1.2011
příjem hotovosti z bankovního účtu
příjem daru v hotovosti
příjem hotovosti z prodeje lístků na Akademii
příjem hotovosti z prodeje vstupenek na ples

11 334,00
20 000,00
48 600,00
3 600,00
0,00

počáteční stav + příjmy celkem

83 534,00

Výdaje NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč)
stipendium Alej (nebylo využito)
stipendium prospěchové a mimořádné
pronájem Tereziánského sálu (3x)
další příma podpora školy (údržba květin)
fond ředitele
podpora mezinárodních projektů
podpora studentských aktivit (např. startovné, konferenční poplatky)
podpora akcí organizovaných pro studenty (např. Halloween, předávání
certifikátů FCE a CAE)
odměny úspěšným studentům (turnaje, olympiády, atletické závody)
projekty: vybavení učebny 008 projekční technikou (malování čelní stěny
pod interaktivní tabuli)
minigrant č. 2/2010 výstava autorských fotografií v Klubu Alej - tisk A3
fotografií
minigrant č. 1/2011, úprava učebny č. 305 – kvarty A (2010/11)
minigrant č. 2/2011, vydání almanachu oktávy A (2010/11)
minigrant č. 4/2011, Alej Fest 2011 - pronájem sálu+ kazety do kamery
minigrant č. 5/2011, sukně na předtančení na maturitní ples
poštovné
ostatní režie (např. zvýrazňovače, pokladní bloky, obálky, kopírování,
papírové tašky)
dohoda o prov. práce: admin. práce (přípava potvrzení pro FÚ)
dohoda o prov.práce: odměna za organizaci a vyúčtování plesu 2010
výdaje celkem

1 865,00
2 550,00
4 250,00
75 137,00

Zůstatek k 31.12.2011 (v Kč)

8 397,00
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0,00
8 500,00
6 000,00
2 781,00
4 007,00
8 698,00
1 650,00
4 649,00
5 619,00
1 000,00
590,00
3 947,00
7 500,00
5 317,00
3 984,00
2 230,00

Vyúčtování maturitního plesu konaného 2.12.2011
(běžný účet NF, pokladna NF, pokladna plesu)
Příjmy za prodané vstupenky v Kč:
OB
OA
4.A
MA
XA
MB
3.A
XB
QA
QB
KA
PA
KB
TA
2.A

77 990,00
72 470,00
88 110,00
11 210,00
6 460,00
8 670,00
3 040,00
15 770,00
6 270,00
3 230,00
4 680,00
1 500,00
190,00
190,00
4 500,00

1.A

1 710,00

vstupenky prodané přes TicketPro
účelově vázané dary na plesové výdaje
příjmy celkem

14 910,00
6 000,00
326 900,00

Výdaje spojené s organizací plesu v Kč (přes BÚ a pokladnu
plesu):
tisk vstupenek přes TicketPro
pronájem Lucerna
šerpy
půjčovné za fraky na standart
květiny
půjčovné za šaty na standart
nácvik předtančení
pozvánky, obálky, plakáty

15 345,60
276 100,00
8 075,00
4 800,00
4 700,00
4 960,00
10 000,00
2 355,00

výdaje celkem

326 335,60

Výnos maturitního plesu v Kč:

564,40
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Rekapitulace všech příjmů a výdajů
Příjmy NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2011
Stav pokladny NF k 1.1.2011

431 825,29
11 334,00

Počáteční stav k 1.1.2011 (BÚ i pokladna celkem)
dary v roce 2011 bez darů na plesové výdaje
účelově vázané dary na plesové výdaje
příjem z prodeje vstupenek na ples ve škole (vklad na BÚ plus pokladna
plesu)
příjem z prodeje vstupenek na ples přes TicketPro po odečtení nákladů
na tisk
příjem z prodeje lístků na Akademii
vratka z nevyčerpaného Stipendia Alej (zbytek z 5000 Kč po odečtení
storna)
úroky 1-12/2011
příjmy celkem

443 159,29
1 112 554,00
6 000,00
305 990,00
0,00
3 600,00
1 335,00
45,08
1 872 683,37

Výdaje NF od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v Kč) (BÚ i pokl. celkem)
projekty
6 minigrantů
stipendium prospěchové a mimořádné
stipendium Alej (nikdo nevyužil)
podpora mezinárodních projektů
podpora studentských aktivit (např. startovné, konferenční poplatky)
podpora akcí organizovaných pro studenty (např. Halloween, předávání
certifikátů FCE a CAE)
odměny úspěšným studentům (turnaje, olympiády, atletické závody)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
další příma podpora školy (údržba květin)
fond ředitele
pronájem divadelního sálu pro Akademii
ubytování lektorů 1-12/2011
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu hrazené přes BÚ
výdaje spojené s organizací plesu hrazené přes pokladnu plesu
poštovné
ostatní režie (kancelářské potřeby, obnovení el.podpisu, pokladní bloky,
papírové tašky)
dohoda o prov. práce: admin. práce (přípava potvrzení pro FÚ)
dohoda o prov.práce: odměna za organizaci a vyúčtování plesu 2010
tisk a rozeslání osobních složenek
daň z odměn za admin.práce a z odměny za org. a vyúčtování plesu
vedení účetnictví I-IV/2010
poplatky bance
výdaje celkem

Zůstatek (BÚ i pokladna) k 31.12.2011 (v Kč)
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1 095 557,00
36 766,00
8 500,00
0,00
10 448,00
2 150,00
4 649,00
5 619,00
6 000,00
2 781,00
4 007,00
14 400,00
46 530,00
20 000,00
10 000,00
289 410,60
22 015,00
2 230,00
2 261,00
2 550,00
4 250,00
7 571,00
1 200,00
15 000,00
2 497,00
1 616 391,60

256 291,77

