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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 - pořízení různých prvků pro zkvalitnění počítačové sítě; úhrada cestovních 

nákladů studentů a startovného na různých sportovních soutěžích; příspěvky na kulturní, divadelní 

a hudební akce; příspěvek na dopravu účastnicím projektu Klubu mladých Evropanů - Rozhoduj o 

Evropě; finanční příspěvek sociálně slabším studentům na školní výlet; příspěvek účastníkům 

seznamovacího víkendu primy a 1. ročníku, zajištění propagace a propagačního materiálu pro 

školu (Den otevřených dveří), organizování a financování předávání maturitních vysvědčení  

     Převedením prostředků (finanční dar gymnáziu) byl umožněn nákup sluchátek do učeben IVT a 

počítačového vybavení do dalších odborných učeben (Hv, FJ); zakoupení licence pro dobrovolné 

testování studentů - IQ testy, zakoupení multilicence pro všechny žáky školy k výukovému 

programu matematiky, finanční podpora grantu na výuku matematiky a dalších grantů, na 

pokračující aktivity v programu GLOBE. 

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

získané od Města Broumov, Královéhradeckého kraje, Agentury pro rozvoj Broumovska – na 

hudební festival Gymplfest; na hudební aktivity (Vánoční ladění, Společný program estetické 

výchovy hudební a výtvarné, na projekt Broumov ve filmu, na přednášky, na soutěž v Polsku, na 

činnost a vybavení týmů v Projektu ČT Digináves . 

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

propagaci školy. Nominováno bylo celkem 9 studentek a studentů, 2 třídní kolektivy a dále 

kolektiv divadelního souboru Ne.Div.Se. složený ze studentů gymnázia . Na slavnostním večeru 

bylo předáno celkem 5 Ocenění NF GB pro nejlepší studenty školy za školní rok 2009/2010. 

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

a majetkem kontroluje revizor NF GB. 

 



2. Přehled o majetku, závazcích a jejich využití 

Majetek NF GB byl v roce 2010 tvořen finančními prostředky na BÚ a v pokladně (viz příloha – 

Vyúčtování NF GB za rok 2010) i hmotným majetkem (digitální kamera) 

Celkové finanční prostředky NF GB k 31. 12. 2010 činily 127 315,97 Kč (včetně průběžné položky 

14 200,- Kč - příspěvky zaměstnavatelů na LVZ  leden a únor 2011)  

Čerpání finančních prostředků v kapitolách 1, 3, 4, 7, 11, 12 bylo sice vyšší než stanovil rozpočet, 

jiné kapitoly naopak nebyly dočerpány (viz příloha - Komentář k čerpání finančních prostředků). 

Celkové čerpání finančních prostředků bylo vzhledem k rozpočtu nižší.  

 

 

 

3. Dary poskytnuté NF GB v hodnotě nad 20 000 Kč 

V roce 2010 nebyl NF GB poskytnut jednorázový dar vyšší než 20 000,- Kč. 

 

4. Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 3000,- Kč 

V roce 2010 nebyl poskytnut jednorázový příspěvek vyšší než 3000,- Kč. 

 

5. Zhodnocení nákladů souvisejících s jeho správou 

Náklady spojené se správou NF GB byly 11 920,- Kč, což představuje 4,47 % z majetku fondu 

(statut NF GB určuje max. výši 25% z majetku fondu) 

 

6. Zhodnocení účetní uzávěrky  

Viz příloha – zpráva revizora 

 

7. Daňové přiznání 

U Finančního úřadu v Broumově bylo podáno daňové přiznání za rok 2010. Výsledná  daňová 

povinnost byla 0,- Kč. 

  

 

 

 

Ing. Zdena Cikrytová 

    předsedkyně Správní rady  

Nadačního fondu Gymnázia v Broumově 

 

 

Přílohy:  Vyúčtování NF GB za rok 2010 

   Komentář k čerpání finančních prostředků  

     Zpráva revizora 

 

 

 

V Broumově dne 15. 3. 2011 


