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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 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 nadační fond 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. 2017 činil celkem 48 tisíc Kč, z toho 44 tisíc Kč tvořil 

zůstatek na bankovním účtu a 4 tisíce Kč byla pokladní hotovost. Nadační fond neměl ke dni 

31. 12. 2017 žádné závazky ani pohledávky vůči jakýmkoli subjektům a nevlastnil žádný 

dlouhodobý majetek. 

 

  

http://www.nfsvoboda.cz/
mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
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Řízení nadačního fondu 

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada je pětičlenná, v roce 

2017 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 2017 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 2017 se kromě členů správní a dozorčí rady na pravidelné činnosti fondu podílely 

Denisa Žáková a Alžběta Perglová.  

Fond podpořila Městská část Praha 6 prostřednictvím zástupkyně starosty Ing. Arch. Evy 

Smutné, a to bezplatným propůjčením výstavních prostor galerie Skleňák a podporou 

výstavy „Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já“ (tisk posterů, příprava pozvánek, stavění 

výstavy a občerstvení na vernisáži).  

S nadačním fondem v průběhu roku spolupracoval pedagogický sbor, pracovníci, žáci a 

Žákovský parlament základní školy, náměstí Svobody 2, zejména pak: Mgr. Barbora 

Bučková, Martin Cvrček, Mgr. Vladimíra Horká, Jitřenka Pavlů, Mgr.  Michaela Rybářová, 

Mgr. Dana Švarcová, Hana Tydlitátová, Denisa Žáková a Mgr.  Ivana Žáková Jílková.  

Činnost fondu přímou spoluprací s ním také podpořili zejména: Karla Braunová, Ing.  Martin 

Hanus, Lenka Hilská, Andrea Opavská, Alžběta Perglová, Kateřina Špronglová, Růžena 

Vokurková a Mgr. Barbora Weberová. 
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Přehled přijatých darů a příjmů z dobročinných akcí za rok 2017 

Celková výše příjmů nadačního fondu v roce 2017 byla 125.355 Kč; z toho dary od 

právnických osob činily 0 Kč, dary od fyzických osob činily 49.970 Kč a příjmy z pořádaných 

dobročinných akcí v roce 2017 dosáhly 75.385 Kč.   

Nadační fond obdržel finanční dary v celkové výši 49.970 Kč od 22 fyzických osob, z toho jedna 

osoba (Irena Kučerová) poskytla nadačnímu fondu účelově vázaný dar ve výši 20.000 Kč. 

Příjmy nadačního fondu z dobročinných akcí byly v celkové výši 75.385 Kč:  

Spolupořadatelství vánočních trhů 2017 se ZŠ a MŠ, nám. Svobody 2 37.000 Kč 

Jarní bazar 2017 5.466 Kč 

Zažít město jinak  2.002 Kč 

Podzimní bazar s workshopem 10.317 Kč 

Charitativní vánočky 20.600 Kč 

 

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 2017 byla 99.000 Kč. Dary byly poskytnuty v souladu 

s posláním nadačního fondu: 

Pozice pedagogického dohledu v relaxační zóně školy v roce 2017 a 

školním roce 2017 /18 v celkové výši 

47.000 Kč  

Pozice školního psychologa na školní rok 2017/18 50.000 Kč 

Zmírnění sociálních rozdílů - jednorázová pomoc pro žáka školy 

příspěvek na kroužek lezení na školní rok 2017/18 

2. 000 Kč 
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Výdaje na činnost nadačního fondu 

Celkové výdaje nadačního fondu za rok 2017 byly ve celkové výši 29.440 Kč. Tato částka 

zahrnuje náklady na materiál pro charitativní akce (workshopy a nadační vánočky) a 

výstavu, která činily 19.015 Kč, a výdaje a poplatky spojené s provozem fondu, které byly 

v celkové výši 10.425 Kč, které tvořily 8,3 % celkového příjmu. Nadační fond přijal v roce 

2017 účelově vázaný dar v celkové výši 20.000 Kč, který byl určen na náklady spojené 

s provozem nadačního fondu, s jeho prezentací a s uspořádáním výstavy v galerii Skleňák 

v roce 2017. Tyto náklady v roce 2017 celkem činily 18.097 Kč, nevyužitá částka ve výši 1.903 

Kč bude využita v roce 2018 dle darovací smlouvy. 

Náklady na materiál pro charitativní akce a výstavu byly ve výši 19.015 Kč a zahrnovaly tyto 

položky: 

Nákup charitativních vánoček 10.500 Kč 

Materiál pro vánoční trhy (ubrus, ubrousky, tácky)   454 Kč 

Výtvarné potřeby pro podzimní workshop 389 Kč 

Materiál pro přípravu výstavy – tyto výdaje byly zajištěny účelově 

vázaným darem 

7.672 Kč 

Ostatní služby: výdaje a poplatky na činnost nadačního fondu v roce 2017 byly v celkové výši 

10.425 Kč, tato částka byla čerpána z účelově vázaného daru. Tyto výdaje zahrnují 

následující položky: 

Bankovní poplatky 133 Kč 

Živnostenský list - poplatek  1.000 Kč 

Smaltovaná tabule -  sídlo fondu 3.245 Kč 

Kurz účetnictví pro neziskovky – prosinec 2017  1.290 Kč 

Poštovné 256 Kč 

Grantový kalendář  850 Kč 

Poplatek za webovou doménu nadačního fondu  977 Kč 

Tisk a vazba výroční zprávy 1.500 Kč 

Náklady na prezentaci (tisk posteru na akci Zažít město jinak + 

materiál na prezentaci) 

1.174 Kč 
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Přehled činnosti nadačního fondu v roce 2017 

Dne 17. 1. 2017 proběhla schůzka zástupců nadačního fondu s pracovnicí OSPOD Městské 

části Praha 6 Mgr. Barborou Weberovou, jejíž cílem bylo rámcově se seznámit s činností 

OSPOD a s existujícími možnostmi podpory sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodin 

s ohledem na jeden z účelů nadačního fondu, jímž je podpora rovných příležitostí mezi žáky. 

V únoru, konkrétně 13. 2., proběhlo zasedání správní rady fondu, na němž byl schválen 

účelově vázaný dar ve výši 22.000 Kč na pozici dozoru v relaxační zóně školy. Správní rada 

také odsouhlasila převedení nespotřebovaných financí darovaných ZŠ nám. Svobody 2 do 

roku 2017, a to za podmínky, že budou využity v souladu s darovací smlouvou. Na témže 

zasedání se správní a dozorčí rada seznámila s příjmy a výdaji nadačního fondu za rok 2016. 

V závěru jednání se diskutovalo o naplňování účelu nadačního fondu „podpora rovných 

příležitostí mezi žáky“ v návaznosti na schůzku s Mgr. Weberovou. V závěru jednání 

Štěpánka Stein přítomné informovala o průběhu multimediálního projektu „Nikdo nezná 

moji čtvrť lépe než já.“ Na dalších pracovních schůzkách, které proběhly během března a 

dubna, se začal připravovat plán akcí nadačního fondu na školní rok 2017/18. 

Při příležitosti společných třídních schůzek, které se konaly 10. 4., proběhlo setkání zástupců 

nadačního fondu s rodiči, na kterém byl rodičům představen účel nadačního fondu a také 

chystané akce. 

V pátek 21. 4. proběhl již tradiční Jarní bazar oblečení a dětských sportovních potřeb. Řada 

rodičů oblečení darovala, jiní naopak nakoupili. Celkový výtěžek byl 5.466 Kč! 

 

Na zasedání správní rady dne 27.4. byla správní i dozorčí rada seznámena s účetní uzávěrkou 

a Výroční zprávou za rok 2016, kterou poté správní rada schválila.  

Ve čtvrtek 11. 5. navštívila Irena Kučerová jednání Žákovského parlamentu, aby jeho 

prostřednictvím vyhlásila projekt „Jak asistent pedagoga pomáhá?“. Cílem tohoto projektu 

bylo představit práci asistenta pedagoga očima dětí formou jejich výtvarných prací a 

informovat tak veřejnost, co všechno práce asistenta během výuky obnáší, ukázat, jak 

důležitou součástí vzdělávacího procesu je, a to nejen pro děti s poruchami učení.  
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Na organizačních schůzkách, které se konaly v druhé polovině května a v červnu, se jednalo 

o propagaci vyhlášeného výtvarného projektu „Jak asistent pedagoga pomáhá?“ a o 

přípravě akcí plánovaných na příští školní rok. Ve středu 14. 6. se zástupci nadačního fondu 

zúčastnili schůzky rodičů budoucích prvňáčků, aby je informovali o činnosti nadačního fondu 

a jeho cílech. 

Poslední zasedání správní rady v školním roce 2016/17 proběhlo 16. 6. Prvním 

projednávaným bodem bylo schválení daru ZŠ a MŠ Praha 6, nám. Svobody 2 ve výši 50.000 

Kč na pozici školního psychologa. Tento dar škole byl schválen. Druhým bodem jednání pak 

bylo hlasování o poskytnutí daru na kroužek lezení na přímé doporučení třídní učitelky 

žákyně 1. stupně. Zástupci nadačního fondu vzali v úvahu doporučení třídní učitelky, 

ředitelky školy i rodinnou situaci a schválili příspěvek na kroužek lezení pro školní rok 

2017/18 ve výši 2.000 Kč. 

V pátek 30. 6. 2017 proběhla schůzka zástupců nadačního fondu se zástupkyněmi sdružení 

Město přátelské dětem. Cílem této schůzky bylo jednání o vzájemné spolupráci a jednání o 

společné přípravě grantové žádost pro Nadace Via v rámci výzvy "Místo, kde žijeme“. 

Předložený projekt byl zaměřen na úpravu prostranství před základními školami na náměstí 

Svobody. Podaná grantová žádost neuspěla.  

Další organizační schůzka nadačního fondu se konala až po prázdninách, v pátek 8.  9. 2017. 

Předmětem jednání byla příprava účasti nadačního fondu na akci „Zažít město jinak“, kde 

se nadační fond prezentoval společně se základní školou. Akce „Zažít město jinak“ se konala 

v sobotu 16. 9. Společný stánek byl v Uralské ulici, kde zástupci nadačního fondu a školy 

prezentovali činnost nadačního fondu, projekty školy „Společným vzděláváním ke 

společnému soužití“ a příběh paní Heleny Brabencové, který zpracovali žáci školy v rámci 

projektu „Příběhy našich sousedů“. Během této akce nadační fond získal dobrovolné dary 

ve výši 2.002 Kč. 

 

Během následujících schůzek (22.9. a 6.10. a 20.10.) se řešily organizační záležitosti dalších 

akcí a činnosti fondu. Ve středu 12.10. proběhl podzimní bazar s oděvním workshopem 

„PLESOVÁ HONORACE aneb Neboj se a jdi za hvězdu!“ Příprava akce začala v 11:00 a hala 

školy se postupně proměnila v tržiště, kde se nabízelo oblečení, ale třeba i bábovka a 

muffiny. Chodba vedle schodiště se pak změnila ve výtvarnou dílnu, ve které byla všechna 
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pracovní místa stále obsazená. Děti si tu zdobily trička a sukénky. Výtěžek této charitativní 

akce byl 10.317,- Kč. 

 

Na zasedání správní a dozorčí rady dne 3. 11. byl odhlasován návrh na úpravu účelu 

nadačního fondu a byl schválen návrh na podání žádosti živnostenské činnosti.    

9. 11. v odpoledních hodinách se konal lampionový průvod „Pojďte s námi za Maxinožkou“. 

Sraz byl před budovou školy a cílem průvodu bylo kino Dlabačov, kde děti i jejich rodiče 

mohli za vstupné 100 Kč zhlédnout filmovou novinku Maxinožka. 

 

V průběhu listopadu pak byla další pozornost a 

činnost věnována přípravě výstavy „Nikdo 

nezná moji čtvrť lépe než já“. Domlouvaly se 

podrobnosti se zástupci Městské části Praha 6, 

probíhaly závěrečné workshopy s dětmi, 

připravovaly se informační tabule, pozvánky a 

program vernisáže. Pravidelné workshopy 

k multimediálnímu projektu probíhaly pod 

vedením Štěpánky Stein a Ivany Žákové Jílkové 

pravidelně v průběhu celého roku 2017. 
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V pondělí 4. 12. proběhly poslední úpravy a dolaďovaly se poslední drobnosti výstavy 

„NIKDO NEZNÁ MOJI ČTVRŤ LÉPE NEŽ JÁ aneb Jak vidím místo, ve kterém žiju.“ Výstavu 

zahájila vernisáž, která se konala v úterý 5. 12. v 16:00 hodin za přítomnosti místostarostky 

Městské části Praha 6, Ing. Arch. Evy Smutné, ředitelky školy Mgr. Michaely Rybářové. 

Vernisáže se také zúčastnil velvyslanec státu Izrael Daniel Meron a zástupci neziskové 

organizace Post Bellum. Projevy, které během vernisáže zazněly, byly doplněny 

vystoupením pěveckého sboru školy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Švarcové a 

vánočními písněmi, které zahráli žáci školy vedení paní učitelkou Mgr. Bárou Bučkovou. 

Výstavu, která trvala  do poloviny ledna 2018, tvořily tři projekty, které vznikly na základní 

škole na náměstí Svobody 2. První projekt s názvem „Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já“, a 

který dal také jméno celé výstavě, prezentoval myšlenky žáků, jak by chtěli, aby jejich čtvrť 

vypadala  za padesát let,  co se jim na naší čtvrti líbí a co ne. Druhá část výstavy představila 

výtvarné práce a příběhy, které vznikly v rámci projektu „Jak asistent pedagoga pomáhá?“,  

zachycovaly každodenní práci asistenta pedagoga očima dětí, ukázaly, že děti nevnímají 

asistenta pedagoga jako pomocníka pro jednoho žáka, ale jako pedagoga, na kterého se o 

pomoc a radu může obrátit každý z nich. Třetí a neméně významnou součástí výstavy byly 

„Příběhy našich sousedů“, které připravili žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Vlaďky 

Horké v rámci projektu neziskové organizace Post Bellum, který probíhá na naší škole už 

několikátým rokem. Vystavené práce vznikly pod vedením kurátorů výstavy Mgr. Ivany 

Žákové Jílkové, MgA. Štěpánky Stein, Mgr. Vladimíry Horké a za nemalé podpory všech 

pedagogů, žákovského školního parlamentu a samotných žáků základní školy na náměstí 

Svobody 2.   

 

V sobotu 2. 12. v základní škole na náměstí Svobody 2 proběhla vánoční akademie a tradiční 

vánoční trhy. Nadační fond pro rodiče nachystal máslovou vánočku podle receptury pekaře 
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Martina Hanuse (www.hanustech.cz), kterou napeklo slavné Pekařství Jan Mašek 

(pekarstvimasek.cz). Pan Hanus rodičům, kteří se rozhodli podpořit nadační fond 

zakoupením charitativní vánočky, vánočky osobně předával.  

Paní Růžena Vokurková se za nadační fond zúčastnila školení Účetnictví a daně nestátní 

neziskové organizace za rok 2017, který pořádala Nadace Neziskovky dne 5. 12. 

Během celého roku probíhaly pravidelné krátké organizační schůzky zástupců fondu 

s ředitelkou školy Mgr. Michaelou Rybářovou, na kterých se řešily potřeby školy, aktuální 

využití poskytnutých finančních prostředků a koordinace akcí nadačního fondu se školu. 

Nadační fond byl nominován rodiči do projektu IKEA Spolu s Vámi, do něhož předložil 

projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně zajištěním volného 

přístupu k literatuře různých žánrů prostřednictvím čtenářských koutků v prostorách školy. 

Proto žádal o vybavení vybraných společných prostory školy knihovničkami a sedacím 

nábytkem se stolky. Projekt však nebyl vybrán. 

 

Poděkování 

Svoboda - nadační fond přátel školy děkuje všem dárcům, podporovatelům a 

spolupracovníkům. Bez jejich pomoci by nemohl přispívat k tomu, aby se žáci 

v Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2 měli ještě lépe. 

Děkujeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou a Dozorčí radou nadačního fondu 

Svoboda - nadační fond přátel školy dne 1. června 2018.  

http://www.hanustech.cz/
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Příloha k účetní závěrce 

Svoboda – nadační fond přátel školy 
k 31. 12. 2017 
 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., Údaje přílohy vycházejí 

z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 

písemnosti)  

a z dalších podkladů, která má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány 

v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem  

31. prosince 2017. 

Společnost hospodaří v běžném hospodářském roku. Doklady po roční uzávěrce jsou 

uloženy v sídle společnosti. Účetnictví se řídí platnými zákony ČR. 

Obecné údaje 

Popis účetní jednotky 

Společnost: Svoboda – nadační fond přátel školy 

Sídlo: Nám. Svobody 930/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

IČ: 04617932 

Právní forma: nadační fond 

Poslání nadačního fondu: rozvoj vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, 

náměstí Svobody 2 a zajištění rovných příležitostí mezi žáky. 

Předsedkyně správní rady: Ing. Irena Kučerová, Ph.D. 

Nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetní jednotka nemá podíl v jiných společnostech. 

Účetní jednotka nemá žádné akcie, podíly, majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani 

prioritní dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva. 

Jednotka nemá závazky ani pohledávky po splatnosti. 

Nadační fond nemá zaměstnance. 

Hospodářský výsledek za rok 2017 z hlavní činnosti činil -3.754,- Kč. 

Účetní jednotka nečerpala dotace.  

Podpis statutárního zástupce: 
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