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1.  Přehled činnosti 
     Nadační fond gymnázia v Broumově (NF GB) vyvíjel činnost v souladu se svým statutem. 
Hlavní činnost byla zaměřena na dofinancování aktivit žáků a učitelů přímo ve škole nebo i 
v mimoškolní činnosti (nákup materiálu a učebních pomůcek, které nemohly být financovány ze 
školního rozpočtu; úhrada cestovních nákladů a startovného na různých sportovních soutěžích; 
příspěvky na kulturní – divadelní a hudební akce; účast studentů na akcích odborně zaměřených  
k budoucímu studiu – Fyzikální týden, návštěva Fyzikálního ústavu Akademie věd; nákup učebnic; 
příspěvky sociálně slabším studentům na lyžařský výcvik nebo školní výlet, příspěvek na 
výchovně vzdělávací pobyt třídy primy ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově).  
     V r. 2006 byl dokončen projekt na vybavení multifunkční učebny spolufinancovaný 
z prostředků KÚ Královéhradeckého kraje (70 tis. Kč), Nadačního fondu GB (28 tis. Kč) a 
Gymnázia Broumov (5 tis. Kč). K dovybavení učebny promítacím plátnem byla převedena pro 
gymnázium jako finanční dar další částka 16 tis. Kč. Učebna nyní slouží nejen k běžné výuce, ale 
proběhlo zde několik „projektových dnů“ s prezentacemi studentů školy a také se v ní konají různé 
odborné přednášky (Arnika, Ulita, Lyžařský oddíl Broumov,…) pro studenty gymnázia i širší 
veřejnost Broumova a okolí.  
     NF podpořil získání dalšího grantu pro Gymnázium Broumov z prostředků Odboru životního 
prostředí KÚ Královéhradeckého kraje a umožnil zakoupení digitálního fotoaparátu pro účely 
získávání dokumentace při environmentální výchově, výuce biologie a dalších aktivitách.  
     Převedením prostředků (finanční dar gymnáziu ) na nákup síťové tiskárny byly zlepšeny 
podmínky pro poskytování studijních a pracovních materiálů studentům i učitelům. 
     NF GB opět ocenil vynikající úspěchy a aktivity studentů Gymnázia v různých soutěžích a při 
propagaci školy a 4  studentům (studentkám) z 12 nominovaných bylo na slavnostním večeru  
předáno  Ocenění NF GB pro nejlepší studenty školy za školní rok 2005/2006,  oceněn byl i jeden 
třídní kolektiv. Slavnostního předávání se zúčastnili kromě členů správní rady NF GB také rodiče 
nominovaných studentů, ředitel školy, představitelé měst a obcí  a sponzoři NF GB a sponzoři 
jednotlivých oceněných studentů. 
     Činnost NF GB je řízena šestičlennou S právní radou NF GB, správné hospodaření s prostředky 
a majetkem kontroluje revizor NF GB. 
 
2.  Přehled o majetku a závazcích 
     Majetek NF GB byl v roce 2006 tvořen finančními prostředky na BÚ a v pokladně (viz příloha 
č. 1 – účetní uzávěrka)  i hmotným majetkem (multifunkční zařízení v odborné učebně – viz 
vyúčtování grantu ) 
     Závazky NF GB žádné nejsou. 
 
3.  Přehled o použití majetku NF GB  
     Viz příloha č. 2 – přehled o čerpání nákladů NF GB 
     Celkové finanční prostředky NF GB byly sníženy. Příjmy byly sice oproti rozpočtu vyšší  
o částku 9 tis. Kč, ale do s 
kutečných výdajů byly zahrnuty i závazky z r. 2005 ve výši  



70 tis. Kč. I bez započítání této částky došlo ke snížení celkového zůstatku, tj. byl splněn záměr 
členů správní rady na snížení tohoto zůstatku a ve využití finančních prostředků ve prospěch 
studentů gymnázia. Celkový zůstatek za r. 2006 činí 134.136,47 Kč. 
Přečerpána byla kap. č. 4 – granty a dary -  o částku 543,50 Kč v důsledku převedení prostředků na 
účet školy na nákup digitálního fotoaparátu a síťové tiskárny. 
K přečerpání kap. č. 7 – odměny – došlo díky předání odměn výborným studentům maturitních 
ročníků (nebylo původně plánováno) 
Přečerpání kap. č. 9 – jízdné – výše čerpaných prostředků je závislá na množství soutěží a účasti 
studentů, nelze přesně odhadnout (přečerpání o 226,- Kč je v relaci) 
 
 
4. Dary poskytnuté NF GB v hodnotě nad 10 000 Kč 
    V roce 2006 nebyl NF GB poskytnut jednorázový dar vyšší než 10 000,- Kč. 
 
5. Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 3000,- Kč 
    V roce 2006 nebyl poskytnut jednorázový příspěvek vyšší než 3000,- Kč. 
 
6. Zhodnocení nákladů souvisejících s jeho správou 
    Náklady spojené se správou NF GB byly 7.554,- Kč, což představuje 3,55% z majetku fondu 

(statut NF GB určuje max. výši 25% z majetku fondu) 
 
7. Zhodnocení účetní uzávěrky 
    Viz příloha č. 3 – zpráva revizory 
 
8. Daňové přiznání 
    U Finančního úřadu v Broumově bylo podáno daňové přiznání za rok 2006. Výsledná  daňová 

povinnost byla  0,- Kč. 
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