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1. Přehled o činnosti 
  
     Nadační fond gymnázia v Broumově (dále jen NF GB) vyvíjel činnost v souladu se svým statutem. Přispíval 
na dofinancování aktivit žáků a učitelů broumovského gymnázia (nákup učebních pomůcek, které nemohly být 
financovány ze školního rozpočtu, úhrada cestovného a startovného na různých soutěžích, příspěvky na 
sportovní a kulturní akce, finanční přispění sociálně slabším studentům na nákup učebnic a úhradu nákladů na 
výcvikové kurzy či školní výlety). NF se zapojil do získávání grantů – finančních prostředků od Krajského úřadu 
v Hradci Králové na zvýšení možností aktivit studentů a zlepšení výukových programů (byly podány dva návrhy 
na získání grantů, podařilo se však získat pouze jeden). NF GB se  výraznou měrou  podílel na propagaci 
gymnázia a nadačního fondu financováním a organizací oslav 60. výročí založení českého gymnázia 
v Broumově. Financování propagace gymnázia v tisku, na vývěsných tabulích apod. se ukazuje jako dobrá 
aktivita vzhledem k tomu, že se podařilo opět zvýšit počet studentů, v současné době studuje na škole 348 
studentů. 
     Správní rada  NF GB se zaměřila na rovnoměrnost čerpání finančních prostředků, což se zcela nepodařilo. 
Základní příjmy nebyly  oproti r. 2004 navýšeny, rozdíl 70.000 tis. Kč „navýšení“ činí účelově vázaný grantový 
příspěvek Krajského úřadu v Hradci Králové, jehož čerpání  proběhne do 31. 12. 2006.  Základní příspěvek od 
jednotlivých rodičů a studentů činil 100,- Kč; oslovené obce přispěly částkou 23.500,- Kč (Broumov, Police nad 
Metují, Meziměstí, Martínkovice, Teplice nad Metují, Heřmánkovice, Otovice, Velké Poříčí); další účelový 
příspěvek celkově ve výši 9.365,- Kč poskytli absolventi gymnázia na oslavy 60. výročí; někteří z rodičů též 
přispěli vyšší částkou). 
     V roce 2005 skončilo volební období dr. Janu Strašilovi, který přislíbil práci ve Správní radě i v dalším 
období.  
     Ke zlepšení propagace NF GB a celého gymnázia rozhodli členové Správní rady NF GB o udělení Ocenění 
NF GB pro nejlepší studenty školy za vynikající výsledky a mimořádné činy ve studiu i v občanském životě. Za 
školní rok 2004/2005 bylo nominováno 7 studentů, finanční odměnu a Ocenění převzalo 5 nejlepších. 
Slavnostního předávání se zúčastnili kromě členů správní rady, rodičů, vedení školy i představitelé měst a obcí a 
další sponzoři. 
Členové správní rady připravili propagační nástěnku NF GB v prostorách školy.   
 
 
  

2. Přehled o majetku a závazcích NF GB 
     Majetek NF GB byl v roce 2005 tvořen pouze finančními prostředky na BÚ a v pokladně (viz příloha č. 1 - 
účetní uzávěrka).  
Závazky NF GB jsou ve výši 70.000,- Kč, jedná se o finanční prostředky získané od KÚ Královéhradeckého 
kraje na projekt „ Realizace projektových dnů v návaznosti na přírodovědné předměty a EVVO“, termín 
dokončení projektu  je 31. 12. 2006 
 
3. Přehled o použití majetku NF GB 
     Viz příloha č. 2 -  přehled o čerpání rozpočtu NF GB 
     Celkové finanční prostředky NF GB k 31. 12. 2005 byly navýšeny. Konečný zůstatek však zahrnuje i částku 
25 000,- účelově vázanou na uhrazení podílu NF GB na realizaci výše uvedeného projektu a závazek  
70 000,- Kč. Po odečtení obou částek představuje konečný zůstatek 142 473,- Kč, což  znamená snížení 
zůstatku o 6 625,- Kč. Záměr členů správní rady se tedy částečně podařil, i když   se nám podařilo získat navíc 
peníze proti plánovanému rozpočtu: od rodičů a studentů + 3 340,- Kč, od obcí a měst  + 3 500,- Kč, od 
ostatních sponzorů + 5 300,- Kč. 
Přečerpán byla pouze mírně 1 kapitola, a to správa fondu (zvýšení poplatků). 
Čisté příjmy (bez účelových a průběžných položek) byly cca  86 553,- Kč, rozpočet pro rok 2005 předpokládal  
65 000,- Kč. Výdaje bez průběžných a účelových položek činily pouze cca 69 473,- Kč.  
     Členové Správní rady proto navrhli některá opatření k dalšímu  snížení celkového nadačního jmění pro  
r. 2006 



……………………………………???………………………………………………. 
Všechna opatření budou v souladu se statutem NF GB a ve prospěch studentů gymnázia). 
 
 
4. Dary poskytnuté NF GB v hodnotě nad 10 000,- Kč 
     V roce 2005 nebyl NF GB poskytnut jednorázový dar vyšší než 10 000,- Kč. 
 
5. Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 3 000,- Kč 
     V roce 2005 nebyl poskytnut jednorázový příspěvek vyšší než 3 000,- Kč. 
 
6. Zhodnocení, zda NF GB nepřekračuje stanovenou výši nákladů souvisejících s jeho správou 
     Náklady spojené se správou NF GB byly 7.938,- Kč, což představuje 5,04 % z majetku fondu (statut NF GB 
určuje max. výši 25% z majetku fondu). 
 
 
7. Zhodnocení účetní uzávěrky 
     Viz příloha č. 3 - zpráva revizora 
 
8. Daňové přiznání 
     U Finančního úřadu v Broumově bylo podáno daňové přiznání za rok 2005. Výsledná daňová povinnost 
byla 0,- Kč. 
 
 
 
        Ing. Zdena Cikrytová 
                 předsedkyně Správní rady 
                  Nadačního fondu Gymnázia v Broumově 
 
 
Přílohy:  č. 1 - Roční účetní uzávěrka 
   č. 2  - Přehled o čerpání nákladů NF GB 
   č. 3  - Zpráva revizora 
 
 
 
 
V Broumově dne  20. 3. 2006   
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