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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 (nákup materiálu a učebních pomůcek, které nemohly být financovány ze 

školního rozpočtu; úhrada cestovních nákladů studentů a startovného na různých sportovních 

soutěžích; příspěvky na kulturní – divadelní a hudební akce; účast studentů na akcích zaměřených  

k budoucímu studiu – návštěva Fyzikálního ústavu Akademie věd, odborná přednáška na SPŠ v 

Hronově; nákup odborné literatury; finanční příspěvek sociálně slabším studentům na školní výlet, 

příspěvek na výchovně vzdělávací akci třídy kvarty v rámci grantového programu, příspěvek na 

ubytování na lyžařském výcviku.  

     V r. 2007 NFGB spolufinancoval další grant Gymnázia Broumov získaný z prostředků Odboru 

životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje a umožnil studentům kvarty týdenní práci v rámci 

programu Týden ekologické výchovy aneb poznej a chraň přírodu.  

     Převedením prostředků (finanční dar gymnáziu) na nákup laminovačky a na nákup bubínků pro 

HV byly zlepšeny podmínky pro poskytování studijních a pracovních materiálů studentům i 

učitelům. Další dar byl využit na pokračující aktivity v programu GLOBE – uhrazení poplatku za 

propůjčení přístrojů a centrální zpracovávání údajů o počasí. Hlavní činnost žáků v tomto 

programu bude započata v roce 2008. 

     K činnosti NF v podpoře mimoškolních aktivit byly využity grantové finanční příspěvky 

získané od Města Broumov – Majáles, Víkend pro 1. ročník a primu Začínáme spolu, návštěva 

studentů z Gymnázia Jana Nepomuckého v Rohru, účast v mezinárodní dějepisné soutěži v Polsku. 

Grantový příspěvek Města Broumov ve výši 5 tis. Kč na přednáškový cyklus Gymnaziální 

akademie bude využit v 1. pololetí roku 2008. 

     NFGB opět ocenil vynikající úspěchy a aktivity studentů Gymnázia v různých soutěžích a při 

propagaci školy a šesti studentům (studentkám) bylo na slavnostním večeru  předáno  Ocenění NF 

GB pro nejlepší studenty školy za školní rok 2006/2007. Slavnostního předávání se zúčastnili 

kromě členů správní rady NFGB také rodiče nominovaných studentů, ředitel školy, představitelé 

měst a obcí  a sponzoři NFGB a sponzoři jednotlivých oceněných studentů. 

     Činnost NF GB je řízena šestičlennou Správní radou NF GB, správné hospodaření s prostředky 

a majetkem kontroluje revizor NFGB. 

 

2.  Přehled o majetku a závazcích 

     Majetek NFGB 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). 

     Závazky NF GB – převod finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč – grant Gymnaziální 

akademie s realizací v 1. pololetí 2008. 

 

3.  Přehled o použití majetku NF GB  

     Viz příloha č. 2 – přehled o čerpání nákladů NF GB 

     Celkové finanční prostředky NF GB k 31. 12. 2007 činí 147 419,84 Kč. 

 



Přečerpána byla kap. č. 2 – sportovní aktivity -  o částku 2 970,- Kč. Navýšení bylo způsobeno 

především úhradou příspěvku na lyžařský kurz v únoru 2007 a v důsledku zahrnutí nákladů kap. 12 

– Jízdné (jedná se o jízdné na konkrétní sportovní soutěže studentů, nikoliv náklady hrazené 

v cestovním příkazu). Kap. č. 12 tak zůstala naopak nenaplněna, bez výdajů.  

Mírné přečerpání kap. č. 4 – studijní aktivity, pomůcky – zahrnuje největší položky za pořízení 

nové nástěnky pro náborování studentů do 1. ročníků čtyřletého i osmiletého studia; finanční dar 

gymnáziu na nákup bubnů pro hudební výchovu a nákup laminovačky; nákup IQ testů a úhrada 

poplatku ekologickému sdružení Tereza za projekt GLOBE. 

Přečerpání kap. č. 7 – propagace gymnázia – přečerpání o2 069,- Kč - úhrada poplatku za reklamu 

a inzerát – nábor studentů do 1. ročníků. 

Přečerpání kap. 9 – Cena NFGB – přečerpání o 399,- Kč způsobené účetním zápisem věcného daru 

pro oceněného studenta. 

Rozdíl v kap. 10 Granty je způsoben zvýšenou aktivitou vyučujících, kteří zažádali v průběhu roku 

o další granty od Města Broumova. Vyšší výdaje pouze odpovídají vyšším grantovým příjmům. 

 

 

4. Dary poskytnuté NFGB v hodnotě nad 10 000 Kč 

    V roce 2007 nebyl NFGB 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 2007 nebyl poskytnut jednorázový příspěvek vyšší než 3000,- Kč. 

 

6. Zhodnocení nákladů souvisejících s jeho správou 

    Náklady spojené se správou NF GB byly 7.665,- Kč, což představuje 5,45 % 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 2007. Výsledná  daňová 

povinnost byla  0,- Kč. 
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Přílohy:  č. 1 – Roční účetní uzávěrka 

               č. 2 – Přehled o čerpání nákladů NF GB 

     č. 3 – Zpráva revizora 

 

 

 

V Broumově dne 25. 3. 2008  


