Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné
Dubné 35
373 84 Dubné
IČ 038 01 535

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
za rok 2016

Vypracoval: PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

Identifikační údaje o nadačním fondu / právní subjektivita
Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné založený v souladu s § 394 - § 401 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, je samostatnou právnickou osobou – fundací – tvořenou účelově
vyčleněným majetkem.
Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddíle N, vložce 267, dne 7. 3. 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Název: Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné
Právní forma: nadační fond
Zakladatel nadačního fondu: Obec Dubné, Dubné 60, PSČ 373 84, IČ: 00244856
Sídlo: Dubné 35, 373 84 Dubné
IČ: 038 01 535
Číslo účtu: 107-9953820287/0100
Předseda správní rady: PhDr. Václav Meškan, Ph.D. (tel.: 725 964 474, email:
reditel@zsdubne.cz )
Členové správní rady:
o Mgr. Jan Proll
o Ing. Petr Čížek
o František Pecka
o Josef Trapl
Revizor: Marie Maxová

Účel nadačního fondu
Nadační fond se zakládá za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, osvětových,
publikačních, společenských, sportovních a dalších společenských a hospodářských činností Základní
školy a Mateřská školy Dubné (dále jen „škola“), jejích žáků, učitelů a ostatního personálu, zejména
pak účelem nadační fondu jsou:
•

•

•
•

•

zabezpečení hmotného zázemí školy včetně jeho vybavení, investice do objektu sídla školy,
do školních pomůcek, vnitřního vybavení, financování služeb poskytovaných školou v rámci
její činnosti pedagogické a dalších činností souvisejících s provozem školy;
zabezpečení a podpora financování výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních,
kulturních, osvětových a publikačních činností školy, jejích žáků, učitelů a ostatního personálu
školy;
zabezpečení a podpora financování stipendií a studijních a jiných pobytů žáků a učitelů v
zahraničí nebo v tuzemsku;
zabezpečení a podpora financování pobytu učitelů a žáků zahraničních škol nebo jiných
tuzemských škol v rámci výměnných studijních programů a pobytů v rámci ostatních činností
zajišťovaných školou, zejména pak činností kulturních, sportovních a osvětových;
podpora práce učitelského sboru a ostatního personálu školy.

Způsob činnosti nadačního fondu
Nadační fond k naplnění účelu především:
•
•

soustřeďuje peněžní dary od třetích osob na účtu nadačního fondu vedeném u Komerční
banky, a.s., pobočka České Budějovice, č. ú. 107-9953820287/0100;
provádí vedlejší výdělečnou činnost v souladu s účelem nadačního fondu a činností školy
(například organizace kulturně-vzdělávacích akcí, nákup a prodej zboží), přičemž výtěžky této
činnosti slouží k podpoře účelu nadačního fondu.

Nadační fond spolupracuje při své činnosti s ostatními subjekty výchovně vzdělávacího procesu ve
škole a s rodiči žáků a jejich zástupci.

Zpráva o hospodaření nadačního fondu
•

•

Výnosy celkem
o z toho
▪ dary do nadačního fondu:
▪ výtěžek z akce Dubenský běh pro dobrou věc:
▪ výtěžek ze školního plesu

704 283,44 Kč

Náklady
o z toho
▪ dary:
•
•

708 127,09 Kč

▪

•

dary ZŠ a MŠ Dubné:
dar – Dubenský běh pro dobrou věc:

ostatní náklady
• pojištění
• režijní materiál
• poplatky bance
• poplatek OSA (ples)

Hospodářský výsledek

148 792 Kč
526 644,44 Kč
28 847 Kč

697 048,44 Kč
170 404 Kč
526 644,44 Kč

1218 Kč
7459,65 Kč
961 Kč
1440 Kč

- 3843,65 Kč

Poskytnuté dary
Nadační fond poskytl v roce 2016 finanční dary v celkové výši 697 048,44 Kč. Nefinanční dary v roce
2016 poskytnuté nebyly.
Všechny účelové finanční dary byly poskytnuty v souladu se statutem nadačního fondu. Jmenovitě
jde o tyto poskytnuté dary:
OBDAROVANÝ
ZŠ a MŠ Dubné
ZŠ a MŠ Dubné
ZŠ a MŠ Dubné
ZŠ a MŠ Dubné
Michaela Čeloudová

ÚČEL DARU
Nákup materiálu, cen, úhrada cestovného pro
žáky na akce pořádané Základní školou a
Mateřskou školou Dubné
Úhrada stravného žáků v tíživé finanční situaci
Úhrada jízdného na výuku plavání žáka v tíživé
finanční situaci
Refundace nákladů na výuku plavání pro žáky
ZŠ Dubné
Výtěžek z akce Dubenský běh pro dobrou věc

Dubné, 8. 2. 2017
PhDr. Václav Meškan, Ph.D., předseda správní rady

Marie Maxová, revizor nadačního fondu

VÝŠE FINANČNÍHO DARU
96 000 Kč
8042 Kč
212 Kč
66 150 Kč
526 644,44 Kč

