
Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné 

DAROVACÍ SMLOUVA 

Obdarovaný: 
Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné, Dubné 35, 373 84 Dubné, IČ 03801535, zastoupený předsedou správní rady 
PhDr. Václavem Meškanem, Ph.D. 

a 

Dárce: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

spolu uzavírají smlouvu o poskytnutí finančního daru. 

I. Dárce poskytl obdarovanému finanční dar ve výši ______________ Kč. 
Vyberte prosím způsob předání finančního daru: 

 v hotovosti. 

 převodem z účtu č. ________________________________/_______ na účet nadačního fondu č. 107-9953820287/0100 
Účel finančního daru: podpora činnosti Základní školy a Mateřské školy Dubné v souladu s účelem Nadačního fondu. 

II. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byl poskytnut. 

III. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Dubném dne _____________  

 

____________________         ____________________ 

dárce           obdarovaný 
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Vážení rodiče a přátelé Dubenské základní a mateřské školy, 

jsme velice vděční za Váš finanční příspěvek na provoz školy a školky. Peníze budou využity účelně na zlepšení prostředí 
a podmínek vzdělávání dětí. V loňském školním roce byla z prostředků nadačního fondu hrazena například výuka plavání žáků ZŠ, 
nákup pomůcek pro postiženého žáka, nákup pomůcek do MŠ, či úhrada stravného pro žáky z rodin v tíživé finanční situaci. 
Nadační fond byl rovněž partnerem charitativní akce Dubenský běh pro dobrou věc.   
Finanční prostředky je možné předávat buďto v hotovosti prostřednictvím školy, nebo bezhotovostně převodem na účet – viz 
darovací smlouva (v případě bezhotovostní platby prosím uvádějte do poznámky jméno dárce). Zvolte prosím způsob, který Vám 
vyhovuje nejlépe.  
Současně prosím o vyplnění darovací smlouvy a zaslání do školy, obratem Vám předáme jedno potvrzené vyhotovení zpět. 
Srdečně děkujeme za Vaší podporu. 

 
 

PhDr. Václav Meškan, Ph.D. 
ředitel školy 

předseda správní rady nadačního fondu 


