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ZÁKL AD NÍ  Ú DAJE  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 prostřednictvím finanční, hmotné nebo jiné podpory 
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. 

 

ŘÍZE NÍ  NADAČNÍHO  FO N D U 

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor. Správní rada je čtyřčlenná, v roce 2019 
pracovala v následujícím složení: 

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. – předsedkyně (zástupce rodičů)  

Ing. Petr Novák – člen (zástupce rodičů) 

Mgr. Zuzana Machátová – člen (zástupce školy)  

PhDr. Klára Braunová – člen (zástupce školy) 

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 nadačního fondu byla paní Eva Vítovská. 

 

BANKOVNÍ  SPOJENÍ  

Název:  Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí 

Číslo: 2200995881/2010 

Banka:  Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 

Všechny pohyby na transparentním účtu lze sledovat prostřednictvím webových stránek gymnázia 
www.alej.cz v záložce Nadační fond. 

 

REK API TUL ACE  FI NANČN ÍC H P RO STŘE DKŮ  A  ZÁVAZK Y NADAČ NÍ HO FO NDU  

Finanční prostředky NF ke dni 31. 12. 2019 činily 799 650,29 Kč (uloženo na transparentním účtu 
u Fio banky), 6 688,- Kč tvořila pokladní hotovost. Nadační fond neměl žádné závazky vůči jakýmkoliv 
subjektům.  

http://www.alej.cz/
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PŘEHLE D NADAČNÍCH  DA R Ů  

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. 

MUDr. Jana Skoupá 
 

100 000 Kč 
Sdružení VIA, z. ú. 20 000 Kč 

Jakub Rázga 
 

12 000 Kč 

JUDr. Lucie Foukalová 10 000 Kč 

Ing. Marcela Novotná 
 

10 000 Kč 

Ing. Jan Zahradil 
 

10 000 Kč 

  

CELKEM 162 000 Kč 

 

Celková částka od všech ostatních dárců  

227 DÁRCŮ  383 675 Kč 

 

V roce 2019 přispělo celkem 233 různých dárců celkovou částkou 545 675 Kč.  

Většina dárců poskytla své dary jednorázovým převodem z účtu, několik dárců použilo formu 
trvalého příkazu, 26 dárců poskytlo svůj příspěvek v hotovosti. 

 

 

 

VÝVOJ  PO ČTU  DÁRC Ů NA DAČ NÍ HO FO NDU  

 

 

Poznámka: V roce založení Nadačního fondu přispěl jediný dárce. 
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REAL IZOVANÉ P ROJEKT Y  

Nejvýznamnějšími investičními projekty roku 2019 bylo zakoupení Notebooku (+ myš + prezentér) 
pro experimenty ve fyzice (17 203,00 Kč). Vzhledem k očekávání budoucích investic v roce 2020 bylo 
čerpání finančních prostředků nižší. 
 
 

MINIG R ANTY   

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, případně další 
dokumentaci o realizaci projektu. 
 
V roce 2019 bylo podáno a projednáno jedenáct žádostí o minigranty. Schváleno bylo s drobnými 
úpravami osm minigrantů, dva minigranty nebyly schváleny z důvodu nesplnění podmínek podání 
žádosti, jeden minigrant nebyl schválen, neboť se jednalo pouze o soukromou třídní akci, která 
nebyla spojena s žádným významným přínosem pro GNA.  

* Akce neproběhla z důvodu pandemie coronaviru, bude přesunuta do následujícího školního roku. 

 

 

 

Minigrant č. Stručný popis 
Schváleno 

Kč 
Utraceno 

Kč 

 Minigranty projednávané v roce 2019 - jaro   

1/2019 English Drama Club 4 800 3 363 

2/2019 Poslední třídní kurz Slovensko neschválen - 

3/2019 Plejády IV. 7 000 5 353 

4/2019 Dodatečné financování na soutěž H2AC 4 800 2 921 

5/2019 Pěkné posezení ve třístovce 5 000 5 000 

 Minigranty projednávané v roce 2019 - podzim   

6/2019 Akademie GNA 5 000 * 

7/2019 English Drama Club neschválen - 

8/2019 Třídní trička a dobročinná akce 5 000 * 

9/2019 Rekvizity na vystoupení SA na školní akademii 5 000 * 

10/2019 Projekt Destilace 11 000 * 

11/2019 Můžeme zachránit pandu? neschválen - 
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PRO SPĚC HOVÁ A M IMOŘ ÁDNÁ STI PENDI A P RO  AB SO LVE NTY  

V roce 2019 obdrželi studenti maturitního ročníku prospěchová stipendia za vyznamenání po celé 
poslední čtyři roky studia 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 24 500 Kč. Stipendia byla studentům udělena 27. května 2019 při příležitosti předávání 
maturitního vysvědčení v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty. 
 

STIPE ND IUM ALEJ  –  SOC IÁLNÍ  STI PENDIUM   

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 2019 nebyla sociální stipendia čerpána. 
 

STÁLÉ  K AŽ DO ROČNÍ  VÝ D AJ E  NA PO DPO RU STU DE NTŮ  A ŠKO LY  

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, 

 odměňování vítězů různých školních soutěží, sportovních akcí a školních kol předmětových 
olympiád, 

 podpora různých školních akcí organizovaných pro studenty, 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 prostoru pro konání každoroční školní Akademie, 

 příspěvek na ubytování lektorů anglického jazyka, 

 veškerá další pomoc škole schválená správní radou, např. fond ředitele školy.  
 

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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NÁKL ADY NA Č I NNO ST N ADAČ NÍ HO FO ND U  

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 2019 náklady na činnost NF činily celkem 6 497 Kč, tj. 1,19% z poskytnutých nadačních 
příspěvků (545 675 Kč).  

Celkové výdaje činily v roce 2019 884 596,58 Kč (včetně nákladů na maturitní ples), výnosy 
1 289 794,15 Kč (včetně výnosu z maturitního plesu). 

 
 

V roce 2019 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální stanovenou 
míru nákladů na svou činnost. 

 

 

 

 

VÝVOJ  FI NANČ NÍ  BIL ANCE  NADAČ NÍ HO FONDU  
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STRUČ NÝ  P ŘEHLE D Č I NN O STI  NADAČ NÍHO  FO NDU  V  ROCE 2 01 9  

 Leden/únor – příprava podkladů k potvrzením pro finanční úřad všem dárcům, na které se 
nevztahují podmínky vystavení darovací smlouvy, rozeslání potvrzení 

 19.3. – školní akademie v divadle Broadway – hlavním sponzorem NF 

 1.4. – schůzka správní rady NF. Body programu: projednání žádostí o minigranty,  

 3.4. – schůzka členů správní rady NF se zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří projevili 
zájem o užší spolupráci s NF, podklady pro prezentaci činnosti NF v jednotlivých třídách 

 3.4. – třídní schůzky, poděkování NF rodičům za podporu, prezentace činnosti, výzva k další 
podpoře a užší spolupráci rodičů s NF 

 27. 5. – udílení prospěchových a mimořádných stipendií při příležitosti předávání maturitních 
vysvědčení v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 

 17.6. – schůzka správní rady NF. Body programu: projednání a schválení výroční zprávy za rok 
2018 

 17.6. – schůzka pro rodiče nově přijatých studentů budoucích prim a 1. ročníku: informace 
o činnosti NF, žádost o podporu a aktivní spolupráci se správní radou 

 29.6. – slavnostní předání vysvědčení studentům kvart v Tereziánském sále Břevnovského 
kláštera 

 30.9. – imatrikulace nově přijatých studentů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 

 13.11. – schůzka členů správní rady NF se zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří projevili 
zájem o užší spolupráci s NF, podklady pro prezentaci činnosti NF v jednotlivých třídách 

 13.11. – třídní schůzky, poděkování NF rodičům za podporu, prezentace činnosti, výzva k další 
podpoře a užší spolupráci rodičů s NF 

 13.11. – schůzka správní rady NF. Hlavní body programu: projednání žádosti o přidělení 
sociálního stipendia, příspěvek na financování ubytování zahraničních lektorů 

 25.11. – schůzka správní rady NF. Hlavní body programu: projednání žádostí o minigranty 
včetně osobních prezentací předkladatelů,  

 6.12. – 36. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí v prostorách Lucerny, hlavním pořadatelem NF 
GNA 

 14.12. – Vánoční koncert 
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EKONOMIC K Á ČÁST VÝ ROČ NÍ  ZPR ÁVY   
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OBR AZOVÁ Č ÁST VÝ ROČ N Í  ZPR ÁVY   

Plejády 2019 – setkání s osobnostmi 
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36. Maturitní ples Gymnázia Nad Alejí 

NF jako hlavní pořadatel tradičního plesu pověřil také v roce 2019 jeho organizací profesorku Pavlínu 
Vágenknechtovou Edrovou. Ples se konal v pátek 6. prosince od 19 hodin ve Velkém sále paláce 
Lucerna. Slavnostní předtančení nastudovali studenti gymnázia pod vedením Gabriely Strialové. 
O hudební doprovod se postaral orchestr Jindřicha Váchy. Každá z maturujících tříd si připravila 
vlastní komponovaná vystoupení, která zaujala originálním pojetím i propracovanou choreografií. 
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Akademie Gymnázia Nad Alejí 
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předávání certifikátů FCE, CAE, CPF a CTM 

 

 

Alejsbor na celostátní přehlídce středoškolských sborů v Hradci Králové  


