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1. Přehled činnosti  

Nadační fond gymnázia v Broumově (NFGB) 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 - úhrada cestovních nákladů studentů a startovného na různých sportovních 

soutěžích; příspěvky na kulturní, divadelní a hudební akce; příspěvky na besedy; příspěvky na 

zajištění vlastního podílu grantových aktivit; zajištění propagace a propagačního materiálu pro 

školu (Den otevřených dveří, nábor studentů ZŠ); organizování a financování předávání 

maturitních vysvědčení. Hlavní pozornost byla v roce 2016 věnována přípravě a financování 

Ocenění Nadačního fondu Gymnázia v Broumově. 

K činnosti NFGB v podpoře mimoškolních aktivit byly využity dary, dotace a grantové finanční 

příspěvky získané od Města Broumov, Veby Broumov, Z-Trade, Lavibell a dalších obcí, firem i 

jednotlivců, včetně studentů a jejich rodičů.   

NFGB ocenil vynikající úspěchy a aktivity studentů gymnázia v různých soutěžích a při propagaci 

školy za školní rok 2015/2016. Učiteli gymnázia bylo na ocenění nominováno celkem 21 studentek 

a studentů a dále 3 kolektivy. Na slavnostním večeru byla předána čtyři Ocenění NFGB pro nejlepší 

studenty školy v kategorii kultura  (Karolína Soukupová, 4.V), propagace školy (Jitka Smolíková, 

7.V), přírodní vědy (Petr Bigas, 6.V) , sport (Ondřej Volák, 4.V) a v kategorii kolektiv bylo oceněno 

školní představení Déjà vu. Slavnostního předávání se zúčastnili rodiče nominovaných studentů, 

ředitel školy, představitelé měst a obcí a sponzoři NF GB, sponzoři jednotlivých oceněných 

studentů, členové správní rady NF GB a další hosté.  

Činnost NFGB je řízena šestičlennou Správní radou NFGB, správné hospodaření s prostředky a 

majetkem kontroluje revizor NFGB. 

2. Přehled o majetku, závazcích a jejich využití  

Majetek NFGB byl v roce 2016 tvořen finančními prostředky na BÚ a v pokladně (viz příloha 

Vyúčtování NFGB za rok 2016) i hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 30 166 Kč (viz příloha 

Přehled majetku). 

Celkový zůstatek finančních prostředků NF GB k 31. 12. 2016 činil 166 580,25 Kč a na průběžných 

položkách byl přebytek 55 661 Kč. Čerpání finančních prostředků bylo vzhledem ke 

schválenému rozpočtu nižší o 29 579 Kč a příjmy vyšší o 46 733 Kč.  



 

3. Dary poskytnuté NFGB v  hodnotě nad 10 000 Kč  

V roce 2016 byla NF GB poskytnuta dotace a dar v hodnotě 25 000 Kč Městem Broumov, dar 

21 000 Kč MUDr. Marcelou Výravskou na letenky k návštěvě družební školy v Holandsku, dar 

20 000 Kč Veba Broumov, 15 000 Kč Lavibell a dar dvakrát 10 000 Kč Z-Trade Broumov. 

4. Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky 

v hodnotě vyšší než 3  000 Kč 

V roce 2016 nebyl poskytnut jednorázový příspěvek vyšší než 3 000 Kč. 

5. Zhodnocení nákladů souvisejících s  jeho správou  

Náklady spojené se správou NFGB byly 9 775 Kč, což představuje 5,9 % z finančního majetku fondu 

k 31. 12. 2016 (statut NFGB určuje maximálně 25% z majetku fondu). 

6. Zhodnocení účetní uzávěrky  

Viz zpráva o výsledcích kontrolní činnosti revizora za rok 2016 v příloze. 

7. Daňové přiznání  

U Finančního úřadu v Broumově bylo podáno daňové přiznání za rok 2016. Výsledná daňová 

povinnost byla 0 Kč. 

Mgr.  J i ř í  R ingel  

            předseda Správní rady  

V Broumově dne 21. 3. 2017 

 

Přílohy:    Vyúčtování NF GB za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 

  Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti revizora za rok 2016 
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