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Základní	údaje	o	nadačním	fondu	

Svoboda	 –	 nadační	 fond	 přátel	 školy	 je	 nadační	 fond	 založený	 při	 Základní	 škole	 a	
Mateřské	škole,	Praha	6,	nám.	Svobody	2.	Nadační	fond	vznikl	dne	15.	prosince	2015.	

Svoboda	–	nadační	fond	přátel	školy	byl	zřízen	zakládací	listinou	podle	zákona	č.	227/1997	
Sb.	o	nadacích	a	nadačních	fondech	a	zapsán	v	nadačním	rejstříku	vedeném	u	Městského	
soudu	v	Praze	v	oddílu	N,	vložce	číslo	1311.	

Sídlo	nadačního	fondu:	náměstí	Svobody	2	čp.	930,	Praha	6	–	Bubeneč,	PSČ	160	00	
IČ:	046	17	932		
Bankovní	spojení:	115-1753030217/0100	
Web:	http://www.nfsvoboda.cz		
E-mail:	svoboda.nadacni.fond@gmail.com		

Poslání	nadačního	fondu	

Posláním	nadačního	fondu	je	rozvoj	vzdělávání	v	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	
náměstí	Svobody	2,	a	to:	

• podporou	 výchovně-vzdělávací	 práce,	 např.	 podporou	 asistentů	 pedagogů,	 speciálních	
pedagogů,	školního	psychologa,	podporou	pedagogického	dozoru	v	relaxační	zóně	školy	
apod.		

• zmírněním	sociálních	rozdílů	a	zajištěním	rovných	příležitostí	mezi	žáky.	

Výše	 popsaného	 účelu	 nadační	 fond	 dosahuje	 zejména	 poskytováním	 příspěvků.	 Vedle	
toho	může	vykonávat	také	preventivní	programy	a	projekty,	vědecké,	odborné,	výchovné,	
kulturní	a	další	podobné	projekty,	které	souvisí	s	jeho	účelem.	

Majetek	a	závazky	nadačního	fondu	

Majetek	nadačního	 fondu	ke	dni	31.12.2016	 činil	 celkem	52.341,-	Kč,	 z	toho	52.141,-	Kč	
tvořil	zůstatek	na	bankovním	účtu	a	200,-	Kč	byla	pokladní	hotovost.	Nadační	fond	neměl	
ke	 dni	 31.12.2016	 žádné	 závazky	 ani	 pohledávky	 vůči	 jakýmkoli	 subjektům	 a	 nevlastnil	
žádný	dlouhodobí	majetek.	
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Řízení	nadačního	fondu	

Orgány	 nadačního	 fondu	 jsou	 správní	 rada	 a	 dozorčí	 rada.	 Správní	 rada	 je	 pětičlenná,	
v	roce	2016	pracovala	ve	složení:	

Bc.	Kryštof	Hilský	

MgA.	Zuzana	Konrádová	

Ing.	Irena	Kučerová,	Ph.D.	–	předsedkyně	správní	rady	

MgA.	Štěpánka	Stein	

Anna	Smetanová	

Dozorčí	rada	je	čtyřčlenná	a	v	roce	2016	pracovala	ve	složení:	

Mgr.	Helena	Březinová,	Ph.D.	–	předsedkyně	dozorčí	rady	

Mgr.	Nora	Grundová	

Mgr.	Klára	Rotgeri	

Marie	Zichová	

Všichni	členové	správní	a	dozorčí	rady	pracovali	dobrovolně	a	bez	nároku	na	odměnu.	

Spolupracovníci	nadačního	fondu	

V	roce	2016	s	nadačním	fondem	spolupracovali:	

Braunová	Karla	a	členové	skupiny	BraAgas	

Pavlů	Jitřenka		

Pedagogický	sbor	Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	

Perglová	Alžběta		

Rybářová	Michaela,	Mgr.	

Tydlitátová	Hana		

Velebilová	Radka	–	grafička,	bez	nároku	na	odměnu	

Vokurková	Růžena	–	finanční	účetní,	bez	nároku	na	odměnu	

Žáková	Jílková	Ivana,	Mgr.	

Žákovský	parlament	Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	
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Přehled	přijatých	darů	a	příjmů	z	dobročinných	akcí	za	rok	2016	

Celková	 výše	 příjmů	 nadačního	 fondu	 v	roce	 2016	 byla	 201.170	 Kč;	 z	toho	 dary	 od	
právnických	 osob	 činily	 110.000	 Kč,	 dary	 od	 fyzických	 osob	 činily	 48.840	 Kč	 a	 příjmy	
z	pořádaných	dobročinných	akcí	v	roce	2016	dosáhly	42.330	Kč.	

1.	Právnické	osoby,	které	poskytly	nadačnímu	fondu	finanční	dar:	

Centrální	depozitář	cenných	papírů,	a.s.	–	účelově	vázaný	dar	na	
financování	pozice	asistenta	pedagoga	dle	předloženého	projektu	

60.000	Kč	

Nadace	Martina	Romana	v	rámci	projektu	Čtení	pomáhá	–	účelově	
vázaný	dar	na	pozici	školního	psychologa	dle	předloženého	projektu	

50.000	Kč	

2.Fyzické	osoby,	které	poskytly	nadačnímu	fondu	dar:	

Březinová	Helena	 2.500	Kč	

Černičková	Martina	 10.000	Kč	

Hilský	Kryštof	 1.600	Kč	

Judl	Tobiáš	 2.000	Kč	

Kříž	Ladislav	 1.000	Kč		

Kuncová	Irena	 4.000	Kč	

Paroubek	Jiří		 1.000	Kč	

Šaroun		Jaroslav	 1.200	Kč	

Wlodarzczyk	Dan	 2.250	Kč	

Zichová	Marie	 1.300	Kč	

Ostatní	dárci	z	řad	rodičů,	počet	dárců	13			 	 	 	 	 			21.990	Kč	

3.	Příjmy	nadačního	fondu	z		dobročinných	akcí:		

Spolupořadatelství	vánočních	trhů	2015	se	ZŠ	a	MŠ,	nám.	Svobody	2	 30.000	Kč	

Jarní	bazar,	2016	 5.830	Kč	

Koncert	skupiny	BraAgas,	2016	 1.128	Kč	

Podzimní	bazar,	2016	 5.372	Kč	
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Dary	poskytnuté	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	
náměstí	Svobody	2	a	jejím	žákům	

Celková	výše	darů	poskytnutých	nadačním	fondem	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	
nám.	Svobody	2	a	jejím	žákům	v	roce	2016	byla	135.900	Kč.	Dary	byly	poskytnuty	v	souladu	
s	posláním	nadačního	fondu:	

Pozice	pedagogického	dohledu	v	relaxační	zóně	školy	 20.000	Kč		

Školní	pomůcky	–	zmírnění	sociálních	rozdílů,	jednorázová	pomoc	pro	
žáka	školy	

900	Kč		

Obědy	na	školní	rok	2016/17–	zmírnění	sociálních	rozdílů,	jednorázová	
pomoc	pro	žáka	školy	

5.000	Kč	

Pozice	asistenta	pedagoga	na	školní	rok	2016/17	 	 60.000	Kč	

Pozice	školního	psychologa	na	školní	rok	2016/17	 50.000	Kč	

Výdaje	na	činnost	nadačního	fondu	

Celkové	 výdaje	 nadačního	 fondu	 za	 rok	 2016	 byly	 ve	 výši	 13.890	 Kč,	 což	 tvoří	 6,9	 %	
celkového	příjmu.	

Provozní	 výdaje	 na	 činnost	 nadačního	 fondu	 v	roce	 2016	 byly	 v	celkové	 výši	 10.035	 Kč.	
Tato	částka	zahrnuje	následující	položky:	

Bankovní	poplatky	za	položky	 111	Kč	

Poštovné		 42	Kč	

Kolky	 140	Kč	

Kancelářské	potřeby	 	1.106	Kč	

Výpis	z	rejstříku		 150	Kč	

Grantový	kalendář	 	640	Kč	

Poplatek	za	webovou	doménu	nadačního	fondu	 	646	Kč	

Služba	–	programování	a	údržba	webu	 7.200	Kč	

Ostatní	nezdanitelné	výdaje	nadačního	fondu	v	roce	2016	tvořily	3.855	Kč	a	zahrnují	tyto	
výdaje:	

Dárkový	voucher	do	kina	pro	vítěze	soutěže	“Logo	pro	Svobodu	–	
nadační	fond	přátel	školy”	

		1.848	Kč	

Propagace	–	akce	zmrzlina	 2.007	Kč	
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Stručný	přehled	činnosti	nadačního	fondu	v	roce	2016	

Dne	 6.1.	 Štěpánka	 Stein	 navštívila	 jednání	 žákovského	 parlamentu	 Základní	 školy	 a	
Mateřské	 školy,	 Praha	 6,	 nám.	 Svobody	 2	 a	 požádala	 ho	 o	 spolupráci	 při	 vyhlášení	 a	
organizaci	výtvarné	soutěže	“Logo	pro	Svobodu	–	nadační	fond	přátel	školy”.	Soutěž	byla	
současně	vyhlášena	 také	v	lednových	 školních	novinách.	Uzávěrka	 soutěže	byla	1.	února	
2016.	

12.1.	se	konala	první	organizační	schůzka	nadačního	fondu,	kde	členové	správní	a	dozorčí	
rady	 projednávali	 záležitosti	 související	 se	 zahájením	 činnosti	 fondu.	 Dále	 se	 jednalo	 o	
přípravě	webové	stránky.		

2.2.	proběhla	schůzka	s	webmasterem	ohledně	přípravy	webu	nadačního	fondu.	

8.2.	 se	 v	prostorách	 Základní	 školy	 a	 Mateřské	 školy,	 Praha	 6,	 nám.	 Svobody	 2	 sešla	
porota,	aby	vybrala	vítěze	výtvarné	soutěže	„Logo	pro	Svobodu	nadační	fond	přátel	školy“	
a	 tedy	 i	 logo,	 které	 bude	 reprezentovat	 nadační	 fond.	 Členy	 poroty	 kromě	 zástupců	
nadačního	 fondu	 byla	 paní	 učitelka	 Mgr.	 I.	 Žáková	 Jílková	 a	 zástupkyně	 žákovského	
parlamentu	M.	Kriegerová.	Soutěže	se	zúčastnilo	62	návrhů.	Hodnotila	se	nejenom	kvalita	
návrhu	a	jeho	myšlenka,	která	charakterizuje	činnost	nadačního	fondu,	ale	také	vhodnost	
návrhu	pro	účely	loga	po	grafické	stránce.	

Dne	16.	2.	se	v	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	konalo	o	velké	
přestávce	 slavnostní	 vyhlášení	 vítězného	 návrhu.	 Všechny	 návrhy	 byly	 v	hale	 školy	
vystaveny,	sešli	se	účastníci	soutěže	 i	další	žáci	a	zástupci	pedagogického	sboru	a	vedení	
školy.	 Vítězem	 soutěže	 se	 stal	M.	 Táborský.	 Kromě	 vítězného	 loga	 byla	 vyhlášena	 ještě	
cena	poroty,	kterou	získal	za	svůj	návrh	G.	Ary.	Oba	ocenění	kromě	sladké	odměny	dostali	
i	poukázky	na	vstupenky	do	IMAXU	–	Cinema	City.		

	

	 	
Vítězné	logo,	

	auror	návrhu	M.	Táborský	
Logo	oceněné	cenou	poroty	

autor	návrhu	G.	Ary	



	 7	

	
Vyhlášení	vítězů	soutěže	“Logo	pro	Svobodu	–	nadační	fond	přátel	školy”	

31.3.	 se	 konala	 další	 organizační	 schůzka	 nadačního	 fondu,	 na	 které	 se	 řešila	 příprava	
webové	stránky	 fondu	a	s	tím	spojené	 finanční	náklady.	Dále	se	připravovala	prezentace	
fondu	a	byl	vytvořen	plán	akcí	do	června	2016,	projednávala	se	jejich	organizace.		

18.4.	 při	 příležitosti	 společných	 třídních	 schůzek	 byla	 v	hale	 Základní	 školy	 a	 Mateřské	
školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	zorganizována	malá	výstava	všech	prací	žáků,	které	vznikly	
v	rámci	výtvarné	soutěž	“Logo	pro	Svobodu	–	nadační	fond	přátel	školy”.	

22.4.	 se	 konala	další	 organizační	 schůzka	nadačního	 fondu,	 kde	 se	dojednala	organizace	
jarního	bazaru	a	prezentace	fondu	v	rámci	dne	otevřených	dveří	školy.	Bylo	také	vyřešeno	
předání	loga	fondu	grafičce	pro	jeho	zpracování.		

29.4.	se	uskutečnil	v	hale	Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	jarní	
bazar	oblečení.	Výtěžek	dobročinného	bazaru	činil	5.830	Kč.		

	

Jarní	bazar	v	hale	školy	
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Dne	 15.6.	 se	 zástupci	 nadačního	 fondu	 zúčastnili	 informační	 schůzky	 rodičů	 budoucích	
prvňáků	Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2,	na	které	 je	seznámili	
s	činností	fondu	a	jeho	posláním.		

Dne	 23.6.	 se	 na	 dvoře	 Základní	 školy	 a	Mateřské	 školy,	 Praha	 6,	 nám.	 Svobody	 2	 konal	
koncert	skupiny	BraAgas.	

	
Koncert	skupiny	BraAgas	na	školním	dvoře	

9.9.	se	organizační	schůzky	nadačního	fondu	zúčastnila	ředitelka	Základní	školy	a	Mateřské	
školy,	 Praha	 6,	 nám.	 Svobody	 2,	 Mgr.	 Michaela	 Rybářová,	 která	 přítomným	 vysvětlila	
současné	 financování	 asistentů	 pedagogů	 a	 informovala	 o	 aktuální	 výši	 úvazku	 školního	
psychologa.	Dále	se	hovořilo	o	potřebě	dozoru	v	relaxační	zóně	Základní	školy	a	Mateřské	
školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	a	o	grantech,	ve	kterých	škola	uspěla.	Byla	projednána	a	
odsouhlasena	propagační	akce	fondu	„Zmrzlina“.	

Dne	9.9.	se	konalo	zasedání	správní	a	dozorčí	rady,	na	kterém	byl	schválen	dar	v	celkové	
výši	20	000	Kč	na	dozor	v	relaxační	 zóně	Základní	 školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	
Svobody	2	pro	období	září	2016	až	leden	2017	a	dále	dar	v	celkové	výši	60	000	Kč	na	pozici	
asistenta	pedagoga	v	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	na	školní	
rok	2016/2017.		

15.9.	 se	 v	odpoledních	 hodinách	 v	 Základní	 škole	 a	 Mateřské	 škole,	 Praha	 6,	 náměstí	
Svobody	 2	 konala	 propagační	 akce	 „Zmrzlina“,	 při	 které	 děti	 dostaly	 zmrzlinu	 zdarma	 a	
byly	rozdávány	propagační	letáky.		
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Akce	„Zmrzlina“	

Ve	dnech	7.10.	až	8.10.	se	konalo	hlasování	správní	rady	per-rollam	o	daru	v	celkové	výši	
5.900	 Kč,	 a	 to	 na	 školní	 pomůcky	 a	 obědy	 na	 školní	 rok	 2016/17.	 Jednalo	 se	 o	
jednorázovou	 krizovou	 pomoc	 pro	 žáka	 Základní	 školy	 a	Mateřské	 školy,	 Praha	 6,	 nám.	
Svobody	2	v	souladu	s	posláním	nadačního	fondu	(zmírnění	sociálních	rozdílů	mezi	žáky).	
Tento	dar	byl	hlasováním	schválen	a	následně	 žákovi	poskytnut,	 a	 to	převodem	na	účet	
školy.	

Dne	6.10.	Štěpánka	Stein	navštívila	 žákovský	parlament	Základní	 školy	a	Mateřské	školy,	
Praha	6,	nám.	Svobody	2,	aby	jeho	prostřednictvím	vyhlásila	multimediální	projekt	„Nikdo	
nezná	moji	čtvrť	lépe	než	já“.	

6.10.	 na	 organizační	 schůzce	 nadačního	 fondu	 Štěpánka	 Stein	 informovala	 o	 vyhlášení	
multimediálního	projektu,	 informace	o	projektu	 je	v	Příloze.	Projekt	byl	vyhlášen	také	ve	
školních	novinách.	Dále	se	řešila	příprava	podzimního	bazaru.	

Dne	21.10.	proběhl	v	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	nám.	Svobody	2	podzimní	
bazar,	jeho	výtěžek	byl	5.372	Kč.	

3.11.	byl	na	jednání	správní	a	dozorčí	rady	schválen	dar	v	celkové	výši	50.000	Kč	na	pozici	
školního	psychologa	pro	 Základní	 školu	 a	Mateřskou	 školy,	 Praha	6,	 nám.	 Svobody	2	 na	
školní	 rok	 2016/17.	 Po	 jednání	 správní	 rady	 následovala	 organizační	 schůzka,	 kde	 se	
diskutovala	příprava	vánočních	trhů.		

25.11.	 se	 na	 organizační	 schůzce	 projednávala	 příprava	 vánočních	 trhů.	 Štěpánka	 Stein	
informovala	o	průběhu	a	organizaci	projektu	„Nikdo	nezná	moji	čtvrť	lépe	než	já“.	

Dne	25.11.	se	v	odpoledních	hodinách	v	prostorách	Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	
6,	nám.	Svobody	2	konala	první	schůzka	projektu	„Nikdo	nezná	moji	čtvrť	lépe	než	já“,	za	
přítomnosti	Štěpánky	Stein	a	paní	učitelky	Ivany	Žákové	Jílkové.	

3.12.	 se	 nadační	 fond	 jako	 spoluorganizátor	 účastnil	 vánočních	 trhů	 Základní	 školy	 a	
Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2.	
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Kromě	 výše	 uvedených	 schůzek	 a	 akcí	 probíhaly	 i	 další	 aktivity	 související	 s		 činností	
nadačního	 fondu:	 schůzky	 s	vedením	 školy,	 schůzky	 a	 činnosti	 související	 s	prezentací	
nadačního	fondu	a	finančními	záležitostmi.	V	roce	2016	byly	také	připraveny	a	podány	dvě	
žádosti	o	sponzorský	příspěvek.	

Poděkování	

Svoboda	-	nadační	fond	přátel	školy	děkuje	všem	dárcům	a	spolupracovníkům.	Bez	jejich	
pomoci	 by	 nemohl	 naplňovat	 vytyčené	 cíle	 a	 přispět	 tak	 k	tomu,	 aby	 se	 žáci	 v	Základní	
škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	náměstí	Svobody	2	měli	ještě	lépe.	Děkujeme!	

	

	 	

Děti	a	asistenti	pedagoga	při	společné	práci	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tato	 výroční	 zpráva	 byla	 schválena	 Správní	 radou	 a	 Dozorčí	 radou	 nadačního	 fondu	
Svoboda-	nadační	fond	přátel	školy	dne	27.	dubna	2017.	 	
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Příloha	

Text	vyhlášení	výtvarné	soutěže	otištěný	v	lednových	novinách	Základní	školy	a	Mateřské	
školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2:	

Výtvarná	soutěž	“Logo	pro	Svobodu	–	nadační	fond	přátel	školy”	

Vezměte	si	barvy,	pastelky,	fixy	či	co	se	vám	zachce	a	navrhněte	nám	logo.	Fantazii	se	
meze	nekladou.	Nakreslete,	co	podle	vás	nejlépe	charakterizuje	práci	asistentů	pedagogů,	

vašich	učitelů,	speciálních	pedagogů,	školního	psychologa	či	vychovatelek.	

Vaše	výtvarné	práce	na	kreslicí	čtvrtce	o	velikosti	A4	na	zadní	straně	podepište,	označte	
vaší	třídou	a	odevzdejte	do	1.	února	2016		vašemu	zástupci	žákovského	parlamentu.	

Nejlepší	práce	budou	vystaveny	v	hale	škole	a	vítězné	logo	bude	oceněno.	

	
Vyhlášení	multimediálního	projektu	na	Základní	škole	a	Mateřské	škole,	Praha	6,	náměstí	
Svobody	2:	
	

aneb 

Hledáme	kreativní	a	zapálené	děti	i	mládež,	aby	se	spolu	s	nadačním	fondem	Svoboda	a	ZŠ	nám.	
Svobody	 2	 zapojili	 do	 ročního	 tematického	 projektu,	 který	 bude	 zakončen	 výstavou	 s	 vernisáží,	
aukcí	a		prezentací	v	médiích.	Projekt	zahrnuje	tvorbu	multimediální	(fotografie,	video)	i		klasickou	
(socha,	malba,	kresba,	atd.).	To	necháme	na	Vás!!!	

Tématem	pilotního	 ročníku	 je	 “Nikdo	 nezná	moji	 čtvrť	 lépe	 než	 já”	 a	 vše,	 co	 se	 skrývá	 za	 touto	
větou.	

Jak	byste	chtěli,	aby	vaše	čtvrť		vypadala	za	50	let?		Co	se	Vám	na	Vaší	čtvrti	libí	a	co	ne?	A	proč?	
Co	 byste	 v	 ní	 postavili	 a	 co	 naopak	 zbourali?	 Mnoho	 dalších	 otázek	 osobního	 i	 obecného	
charakteru,	které	můžete	vnést	do	své	práce!!!	

Vybraní	mladí	umělci	pro	tento	projekt	se	budou	po	celý	rok	moci	poradit	s	profesionály	v	oboru	
výtvarném,	 fotografickém	 i	 filmovém.	Konzultace	budou	probíhat	každý	měsíc	a	budou	společné	
pro	všechny	účastníky	výstavy,	tak	aby	se	mohli	navzájem	motivovat.	

Finanční	prostředky	na	výstavu	zajišťuje	nadační	fond	Svoboda!!!	

Zájemci	o	účast	na	projektu	se	mohou	hlásit	na	mail:	svoboda.nadacni.fond@gmail.com	

http://nfsvoboda.cz/cs/	
	

Těšíme	se	na	Vaše	práce!	
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Plakát	inzerující	koncert	skupiny	BraAgas,	který		se	konal	díky	příznivému	počasí	na	dvoře	
Základní	školy	a	Mateřské	školy,	Praha	6,	nám.	Svobody	2:		

	


