Nadační fond gymnázia Brno – Bystrc,
Brno, Vejrostova 2, okres Brno – město, 635 00

Výroční zpráva 2021
1. Základní údaje
Posláním a cílem fondu je péče a podpora širokého spektra aktivit gymnázia, jako je
-

zabezpečení studijní činnosti

-

podpora stipendijních a výměnných pobytů studentů

-

podpora realizace výměnných zájezdů dohodnutých se zahraničními školami

-

ekonomická podpora nadaných studentů ze sociálně slabších rodin
Za tímto účelem může fond soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité i

movité věci a jiná majetková práva a majetkové hodnoty od občanů a právnických osob a
používat je k podpoře a rozvoji vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních,
společenských, a prospěšných cílů a aktivit dle statutu fondu (§ I, odst. 1, zák. č. 227/97 Sb.).
O finančních příspěvcích, které jsou rozdělovány na základě statutu nadačního fondu,
rozhoduje správní rada (složená ze zástupců pedagogického sboru a rodičovské veřejnosti).
Nadační fond je povinen každoročně vypracovat výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva
o majetku a hospodaření nadačního fondu za uplynulý rok a roční účetní uzávěrka.
2. Organizační schéma
Správní rada
Správní rada je nejvyšším orgánem nadačního fondu, který rozhoduje o hospodaření
s finančními prostředky, zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti
nadačního fondu. Správní rada pracovala v roce 2021 ve složení:
Mgr. Iveta Mašková
Mgr. Robert Švábenský
Mgr. Šárka Oškerová
Kontrolní a revizní dohled
Mgr. Gabriela Těšáková
3. Činnost nadačního fondu v roce 2021

Správní rada se v roce 2021 v důsledku pandemie (Covid-19) a epidemiologických restrikcí
sešla a jednala o využití finančních prostředků
-

online
o 26. 1. 2021 – plán čerpání finančních prostředků NF (viz stav účtu a finančních
prostředků v hotovosti)
▪

odměny studentům (knižní poukázky, věcné odměny – dárkové psací
potřeby, knihy) pro období leden – červen 2021 – reprezentace školy,
úspěšná vědecká činnost na celostátní úrovni

▪

pamětní medaile studentům – maturantům za dlouhodobý přínos v rámci
zviditelnění školy ve veřejném prostoru (reprezentace a úspěchy školy
na celostátní i mezinárodní úrovni)

▪

pronájem prostor a případná varianta slavnostního rozloučení
s maturanty

(předání

maturitních

vysvědčení

v návaznosti

na

epidemiologická opatření)

-

prezenčně
o 22. 6. 2021 – hodnocení čerpání finančních prostředků v období leden – červen
2021, upřesnění pravidel pro čerpání finančních prostředků v období září – prosinec
2021 (knižní poukázky, sportovní odměny, příspěvky na jízdné – prezentace školy
v celostátních soutěžích, financování studentských projektů), příprava informace o
nadačním fondu a jeho hospodaření pro rodiče (třídní schůzky, web). Příprava textu
článku do Bystrckých novin (aktivity a ocenění studentů v závěru školního roku
2020/2021 – červen/červenec 2021 – viz redakční uzávěrka). Vše bylo projednáno i
s ohledem na pandemické problémy (omezení aktivit studentů, možností
reprezentace školy i soutěží, většinou probíhajících v online prostoru).
o 30. 8. 2021 – projednání aktuálního stavu a čerpání finančních prostředků, příprava
a průběžná kontrola podkladů pro výroční zprávu za rok 2021, plán pro čerpání
finančních prostředků v období září – prosinec 2021.
o 23. 11. 2021 – hodnocení čerpání finančních prostředků, příprava podkladů
k uzavření účetnictví za rok 2021 (příspěvky rodičů, čerpání finančních prostředků
– především mezitřídní studentské projekty, účelově vázané finanční dary),
koncipování základních obrysů výroční zprávy za rok 2021, vize čerpání finančních
prostředků v roce 2022.

Nadační fond shromáždil ke dni 31. 12. 2021 finanční prostředky, s nimiž hospodařil
v průběhu roku 2021 takto:
Stav finančních prostředků na účtu NF
- ke dni 1. 1. 2021 → 160 560,- Kč
- ke dni 31. 12. 2021 → 219 869,- Kč
Stav finančních prostředků v pokladně NF (hotovost)
- ke dni 1. 1. 2021 → 64 965,- Kč
- ke dni 31. 12. 2021 → 9 553,- Kč
Příjmy
Dary
Příspěvky jednotlivých tříd v hotovosti
Příspěvky rodičů a studentů bezhotovostně
Úrok
Celkem:
Výdaje
Odměny žákům a maturantům – reprezentace školy
Projekt „Klíč k památkám“ – třída 2Š6
Pronájem prostor – předání maturitních vysvědčení (MZM Brno)
Projekt „Retro“ a „Vyprávěj“ – třída 2A6, MDs (třídy 4A4, 6A6, 6Š6, 8A8)
– nákup materiálu
Projekt vánočních kreativních dílen – nákup materiálu (třídy 1A8, 2A8, 1A6,
1Š6, 2Š6, 3A6, 5Š6)
Poplatky bance
Celkem:

5 000,- Kč
15 800,- Kč
59 950,- Kč
0,- Kč
80 750,- Kč
34 915,- Kč
2 300,- Kč
2 904,- Kč
844,- Kč
17 353,- Kč
1438,- Kč
59 754,- Kč

Výsledek hospodaření za rok 2021 představuje zisk ve výši 20 996,- Kč.
O využití finančních prostředků rozhodovala správní rada vždy v souladu s cíli, které definuje
statut NF.
Výroční zpráva za rok 2021 byla zpracována správní radou na základě roční uzávěrky za
hospodářský rok 2021 dne 29. 3. 2022.

