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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 2/930, 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 podpora podmínek pro úspěšné vzdělávání žáků v Základní škole 
a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2. Proto byl nadační fond založen za účelem: 
• podpory a rozvoje podmínek pro úspěšnou výuku, 
• podpory a rozvoje školního poradenského pracoviště,  
• spoluvytváření nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro žáky školy, 
• zmírnění sociálních rozdílů a zajištění rovných příležitostí mezi žáky (financování škol v 

přírodě, jazykových pobytů, výletů apod.), 
• podpory a přípravy projektů zaměřených na zlepšení prostředí školy a jejího blízkého 

okolí. 
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. 

Řízení nadačního fondu 

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada je pětičlenná, v roce 
2019 pracovala ve složení: 

Bc. Kryštof Hilský, Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (předsedkyně správní rady), MgA. Štěpánka 
Stein, Mgr. Ivana Žáková Jílková a Mgr. Jana Žáková, Ph.D. 

Dozorčí rada je čtyřčlenná a v roce 2019 pracovala ve složení: 

Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (předsedkyně dozorčí rady), Mgr. Klára Rotgeri, Anna 
Smetanová a Denisa Žáková. 

Všichni členové správní a dozorčí rady pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu. 
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Majetek a závazky nadačního fondu 

Majetek nadačního fondu ke dni 31. 12. 2019 činil celkem 104 tisíc Kč, z toho 102 tisíc Kč 
tvořil zůstatek na bankovním účtu a 2 tisíce Kč byla pokladní hotovost. Nadační fond neměl 
ke dni 31. 12. 2019 žádné závazky ani pohledávky vůči jakýmkoli subjektům a nevlastnil žádný 
dlouhodobý majetek. 

Spolupracovníci nadačního fondu 

V roce 2019 se kromě členů správní a dozorčí rady na pravidelné činnosti fondu podílely 
Alžběta Perglová, Tereza Veselá a Ema Geigerová. 

S nadačním fondem v průběhu roku spolupracoval pedagogický sbor, pracovníci, žáci a 
Žákovský parlament Základní školy a Mateřské školy Praha 6, náměstí Svobody 2, zejména 
pak: Jitřenka Pavlů, Mgr. Michaela Rybářová, Hana Tydlitátová.  

Činnost fondu přímou spoluprací s ním také podpořili: Karla Braunová, Libuše Galgánková, 
Ing.  Martin Hanus, Andrea Opavská, Pavla Schillerová a Kateřina Špronglová. Daňové přiznání 
a účetní uzávěrku bezplatně zpracovala Kristýna Kyselová. 

Přehled přijatých darů a příjmů z dobročinných akcí za rok 2019 

Celková výše příjmů nadačního fondu v roce 2019 byla 164.302 Kč.  

Nadační fond obdržel finanční dary od devatenácti fyzických osob v celkové výši 51.170 Kč. 
Příjmy z pořádaných dobročinných akcí v roce 2019 dosáhly 113.132 Kč:   

Spolupořadatelství vánočních trhů 2019 se ZŠ a MŠ, nám. Svobody 2 53.000 Kč 

Dobročinný bazar 4.800 Kč 

Jarní výtvarný workshop 8.731 Kč 

Charitativní mazance 15.810 Kč 

Podzimní workshop 6.980 Kč 

Charitativní vánočky 21.800 Kč 

Charitativní koncert 2.011 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 2019 byla 171.900 Kč. Dary byly poskytnuty v souladu 
s posláním nadačního fondu: 

Pozice pedagogického dohledu v relaxační zóně školy v školním roce 
2019/20 v celkové výši 30.000 Kč  

Pozice školního psychologa na školní rok 2019/20 – navýšení úvazku 78.000 Kč 

Asistent pedagoga pro 1. třídy – druhé pololetí školního roku 2018/19   63.900 Kč 

Výdaje na činnost nadačního fondu 

Výdaje na činnost nadačního fondu za rok 2019 byly v celkové výši 27.516,45 Kč. Tato částka 
zahrnuje náklady na materiál a nákup zboží (23.583,45 Kč) a náklady spojené s provozem 
nadačního fondu (3.933 Kč): 

Náklady na materiál a nákup zboží lze rozdělit do dvou položek: 
• Materiál na workshopy, např. papírové masky, obkreslovací šablony, popisovače na 

textil, jednobarevný tyl na sukně, rámeček a dřevěné výřezy pod mozaiku           
3.634,00 Kč 

• Náklady na nákup nadačních vánoček a mazanců          19.949,45 Kč
                     

Výdaje a poplatky spojené s provozem fondu byly v celkové výši 3.634 Kč, proto tvořily 2,2 % 
celkového příjmu. Tato částka zahrnuje následující výdaje: poštovné, poplatky bance a 
náklady na provoz a údržbu webové stránky fondu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou a Dozorčí radou nadačního fondu 
Svoboda - nadační fond přátel školy dne 17. června 2020.  
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Přehled činnosti nadačního fondu v roce 2019 

Hlavním zdrojem financí nadačního fondu na podporu školy a jejích žáků jsou příspěvky 
rodičů, kteří posílají jednorázové nebo pravidelné finanční dary na účet fondu. Dalším 
zdrojem jsou charitativní akce, které pravidelně nadační fond pořádá: bazary, výtvarné 
workshopy, prodej nadačních vánoček a mazanců a také vánoční trhy. Současně podává 
grantové žádosti a oslovuje případné sponzory.  

Nadační fond zajistil pedagogický dozor ve školní relaxační zóně na celý rok 2019. Relaxační 
zóna školy je místo, kde žáci 1. stupně, kteří nechodí do družiny, a žáci druhého stupně 
mohou bezpečně trávit svůj volný čas se svými spolužáky nebo čekat na odpolední vyučování, 
a přitom si zahrát ping-pong, stolní fotbal nebo si jen tak číst a povídat.  

  
Relaxační zóna školy 

Díky finanční podpoře nadačního fondu mohl být navýšen úvazek školní psycholožky o 6 
hodin týdně, proto ve škole působí 32 hodin týdně a je tak více dostupná všem žákům, jejich 
rodičům, ale i učitelům. Školní psycholog zatím nepatří do seznamu školních doporučených 
profesí, přesto je ale významnou osobou, protože pomáhá dětem i učitelům. Je osobou, která 
významně napomáhá k vytvoření dobrého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách, protože 
podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. Pomáhá žákům při osobních problémech, při 
školním neúspěchu a dalších problémech. Pokud je třeba, konzultace poskytuje i rodičům při 
výukových a výchovných problémech jejich dětí. Poskytuje individuální konzultace učitelům 
v oblasti výchovy a vzdělávání. 

V roce 2019 nadační fond přispěl na pozici asistenta pedagoga pro 2. pololetí školního roku 
2018/19, a to částkou 63.900 Kč. Tuto pozici nadační fond plně financoval od 1. září 2018. 
Pro školní rok 2019/2020 se však nepodařilo zajistit dostatek financí, proto nadační fond 
nemohl ve financování této pozice pokračovat. Na 1. stupni se v základní škole na Náměstí 
Svobody 2 vyučuje podle vzdělávacího programu "Začít spolu", který klade velký důraz na 
individuální práci s jednotlivými žáky. Jeho specifikem je to, že je prostor třídy rozčleněn do 
menších pracovních míst, tzv. Center aktivit (Centrum psaní, čtení, matematiky, pro vědu a 
objevy a výtvarný atelier), ve kterých žáci pracují na úkolech, při nichž se opakuje probrané 
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učivo. Současně se učí spolupracovat a vzájemně si pomáhat. V době, kdy pracují v Centrech 
aktivit, se ve třídě ve stejný čas odehrávají různé činnosti a učitel žáky usměrňuje a pomáhá 
jim. Je to také ideální čas pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují nebo 
individuální čas pro nadané žáky. V současné době jsou základní školy nuceny zvyšovat počty 
přijímaných žáků do prvních tříd. A úměrně se zvyšujícím se počtem žáků ve třídě se snižuje 
čas učitele pro individuální přístup k jednotlivým žákům. Tento problém pomáhá vyřešit 
přítomnost asistenta pedagoga, který podle pokynů učitele pomáhá žákům s výkladem a 
procvičením probrané látky apod. Tím vytváří učiteli prostor, aby se mohl žákům věnovat 
individuálně, dle jejich potřeb. Tím přítomnost asistenta pedagoga pomáhá ve třídě vytvořit 
takové podmínky, ve kterých se děti budou cítit dobře! Asistent pedagoga usnadňuje školní 
den všech dětí.  

Během roku 2019 nadační fond uspořádal několik charitativních několik akcí, jejichž cílem, 
jak bylo uvedeno výše, bylo získat finanční prostředky na rozšíření úvazku školního 
psychologa, asistenta pedagoga a dozor ve školní relaxační zóně.  

Výtvarné workshopy: Těsně před velikonočními prázdninami se vyráběla velikonoční vajíčka, 
malovala se trička, některá děvčata si ozdobila tylovou sukénku a tvořilo se s českou 
skleněnou mozaikou, která měla u dětí asi největší úspěch. Současně s výtvarným 
workshopem probíhala tombola, při které každý zakoupený lístek vyhrával nějakou drobnost, 
kterou nadační fond nashromáždil z darů rodičů. Před podzimními prázdninami se konal 
druhý výtvarný workshop, během nějž se vyráběla netradiční halloweenská dekorace z české 
skleněné mozaiky, děti si malovaly halloweenská trička a zdobily masky.  

   
Malování na trička během jarního a halloweenského výtvarného workshopu 

 

    
Výrobky žáků 
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Prodej nadačních mazanců a vánoček: Před Velikonoci a během školních vánočních trhů 
nadační fond zorganizoval prodej oblíbených mazanců a vánoček. 

Charitativní bazar: V březnu 2019 proběhl v hale školy charitativní bazar, na kterém se 
prodávalo darované oblečení, doplňky i obuv pro děti a dospělé.  

Koncert: V červnu se na školním dvoře ve prospěch nadačního fondu konal koncert hudební 
skupiny BraAgas.  

 
Plakát na koncert skupiny BraAgas 

Nadační fond spolu se sdružením Město přátelské k dětem z. s. znovu připravil návrh na 
Úpravu veřejného prostoru před školami ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ E. Destinnové. Tento návrh 
byl podán v rámci participačního rozpočtu Městské části Prahy 6 „Nápad pro Šestku III“.  
Tento návrh byl Městkou částí vyhodnocen kladně a dostal šanci – probojoval se do druhého 
kola, ve kterém se o jeho realizaci veřejně hlasovalo. Předložený projekt ve veřejném 
hlasování uspěl a bude se realizovat v roce 2020.   

  
Příklad, jak by mohlo prostranství před školami vypadat; zpracovala Iva Hejzlarová 
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Během celého roku probíhaly pravidelné organizační schůzky fondu, na nichž se řešila 
příprava akcí i 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. V červnu se zástupci nadačního fondu zúčastnili 
schůzky rodičů budoucích prvňáčků, kde jim představili činnost nadačního fondu.  

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!  
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Příloha k účetní závěrce nadačního fondu Svoboda – nadační fond 
přátel školy 

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 2019 a končící dnem  
31. prosince 2019. 

Společnost hospodaří v běžném hospodářském roce. 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 2/930, 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 2019 z hlavní činnosti činil ztrátu 35 tisíc Kč. 

Účetní jednotka nečerpala dotace.  

 
Podpis statutárního zástupce: 
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