Nadační fond při Základní škole Komenského II

Výroční zpráva a přehled hospodaření
za rok 2015
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU
1. Zřizovatel fondu:
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567
příspěvková organizace
2. Obchodní jméno:
Nadační fond při Základní škole Komenského II
3. Identifikační číslo:
621 81 904
4. Sídlo:
Havlíčkovo nábřeží 2567, 761 63 Zlín
5. Datum vzniku fondu:
Nadační fond při Základní škole Komenského II vznikl dne 25. února 1999 zápisem do
nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně v oddíle N, vložka 53.
6. Právní forma:
Nadační fond
- majetkový vklad nadačního fondu činí 500,- Kč
7. Účel fondu:
- všestranná podpora výchovně vzdělávací činnosti v celém komplexu
- financování modernizace vnitřního vybavení školy
- finanční příspěvky na mimoškolní činnost dětí, akce pořádané školní družinou, zájmové
kroužky organizované školou, naukové soutěže
- honorování lektorů cizích jazyků pro žáky školy
- možnost přispívání na činnost sportovních tříd

B. ÚDAJE O ORGÁNECH SPRÁVY A DOZORU SPOLEČNOSTI
1. Jednatelé společnosti:
Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada. Schůze se koná nejméně 4x za kalendářní
rok. Svolává ji předseda správní rady. Za správní radu jednají společně předseda a vždy
jeden člen.
Členové správní rady:
- Mgr. Pavlína Boucníková – předsedkyně
- Mgr. Daniela Ordeltová – člen
- Mgr. Bohuslav Kupka – člen
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.
Členové dozorčí rady:
- Štěpánka Chrenčíková
- Gabriela Pekáčková
- Dagmar Malenovská

C. ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zpráva o činnosti
V roce 2015 byla činnost fondu zaměřena na podporu dětí Základní školy Komenského II
ve Zlíně. Prostředky z fondu byly čerpány na odměny žáků, kteří se zúčastnili kulturních a
sportovních akcí školy a školní družiny. Pokračují kroužky anglického jazyka, keramiky, hry na
flétnu, dramatický a přírodovědný kroužek, kroužek Origami a tangrami.
Ve spolupráci se školou stále probíhá soutěž ve sběru odpadních surovin.
V březnu proběhl již tradičně ples nadačního fondu a základní školy s velmi dobrou účastí nejen
zaměstnanců, ale i rodičů.
Nadační fond se stal znovu sponzorem ZOO Lešná a sponzorem vánočních hvězd do tříd příspěvek na dětskou onkologii.

D. EKONOMICKÁ ČÁST
Stav ekonomických ukazatelů za rok 2015 dokumentuje rozvaha, výkaz zisku a ztrát a rozbor
hospodaření, které jsou součástí výroční zprávy. Nadační fond při ZŠ Komenského II není
v platební neschopnosti.
V roce 2015 bylo dosaženo zisku 41.058,- Kč.
Roční náklady související se správou nadačního fondu nepřekročily v daném roce 30% hodnoty
poskytnutých nadačních příspěvků.

Přehled výdajů a příjmů v roce 2015:
Výdaje:
- spotřební materiál do kroužků – keramická hlína, papír, tvořítka, barvy, glazury…
- odměny pro školní družinu – karneval, soutěže, turnaj ve fotbale, knihy, hry,….
- odměny a diplomy – všechny školní soutěže, lyžařský výcvik, zimní škola v přírodě
- startovné a doprava dětí na turnaje
- ples – pronájem sálu, hudba, výzdoba, občerstvení pro vystupující žáky, poplatek OSA
- sponzorování zvířátka v ZOO (sup Rüppellův)
- nákup vánočních růží na podporu léčby onkologicky nemocných dětí
- mzdové náklady (lektoři kroužků)
- provoz kopírky pro potřeby dětí
- nákup interaktivní tabule vč. dataprojektoru
- nákup 15 ks počítačů pro děti
Příjmy:
- příspěvky rodičů
- platba za kroužky
- příjmy ze sběru odpadních surovin
- finanční dary
- výtěžek z plesu

Mgr. Pavlína Boucníková
předsedkyně správní rady NF

Mgr. Daniela Ordeltová
členka správní rady NF

Ve Zlíně dne 31.3.2016

