Nadační fond VOŠ a SPŠE Olomouc
Výročí zpráva za rok 2019

Zakladatelem Nadačního fondu je Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická
Olomouc, se sídlem Olomouc, Božetěchova 3, IČ 00 844 012.
Sídlo fondu: Božetěchova 3, Olomouc, 77200
IČ: 44936249
Číslo BÚ: 55332811/0100
Nadační fond je zapsaný u krajského soudu v Ostravě, oddíl N., vložka 74.
Společnost byla založena s cílem zajišťování finančních prostředků pro tyto obecně prospěšné
služby:
a)
b)
c)
d)
e)

Pomoc sociálně slabším studentům
K rozvoji kulturních a duchovních hodnot při výchově žáků školy
K rozvoji povinných a výběrových sportovních aktivit žáků
K financování vánočního mezitřídního sportovního turnaje
Financování věcných darů pro nejlepší studenty a pro vítěze a úspěšné řešitele různých
soutěží a olympiád
f) Podpora činnosti zájmových kroužků
g) Organizace společenského večera spolu s posledními ročníky SPŠE a VOŠ
Orgány společnosti:
a) Správní rada : Ing. Romana Sováková (předseda), Mgr. Radek Stejskal, Blanka Mayerová
b) Dozorčí orgán: Bc. Jana Klaclová (revizor)
V roce 2019 nedošlo ke změně zakládací listiny.
V roce 2019 došlo ke změně ve složení řídících orgánů.
Ve správní radě nahradil Mgr. Radek Stejskal Mgr. Danuši Zmrzlíkovou.
Dozorčím orgánem byla zvolena Bc. Jana Klaclová namísto Hany Klementové.
Roční uzávěrka byla zpracována Blankou Mayerovou.
Roční uzávěrka nebyla ověřena auditem.
Nadační fond vyvíjel v roce 2019 činnosti v souladu se svým účelem a přehled těchto činností je
součástí přehledu příjmů a výdajů za rok 2019.
•
•

Pořádání kulturních akcí
Odměny za výborné studijní výsledky

•
•
•
•

Příspěvky na náklady spojené s ukončením studia (maturity, závěrečné zkoušky,
absolventská trička, tabla)
Podpora studentů, kteří se dostali do tíživé životní situace
Příspěvek na účast na soutěžích a odměny za umístnění
Organizace maturitního plesu

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019:
Příjmy 2019 (v Kč)

Výdaje 2019 (v Kč)
142 811,29

Finanční majetek k 31. 12. 2018
Příspěvky

57 800,00

Ples

119 750,00

Peněžní dary

63 000,00

Poplatky bance

1 037,00

Ples

123 325,00

Kulturní akce

17 841,00

Odměny maturity

2 900,00

Odměny absolutoria

500,00

Odměny ostatní (soutěže apod.)
Odměny – Micro:bit

47 000,08

Kroužky

Příjmy celkem:

240 550,00

5 968,00
752,00

Soutěže, doprava, startovné

4 407,00

Výchovné akce

8 760,00

Sportovní akce

18 600,00

Preventivní akce, přednášky

8 648,00

Provozní náklady (poštovné)

472,00

Výdaje celkem:

Rozdíl celkem:
Finanční majetek k 31. 12. 2019

240 210,08
339,92
143 151,21

Vyjádření revizora Nadačního fondu VOŠ a SPŠE Olomouc
Za období od 1.1 do 31. 12. 2019 byly zkontrolovány účetní knihy, účetní doklady a ostatní
dokumenty, týkající se činnosti nadačního fondu. Byla přezkoumána roční účetní závěrka a výroční
zpráva. Poskytování nadačních příspěvků bylo v souladu s podmínkami stanovenými správní radou
nadačního fondu. Účetnictví bylo vedeno přehledně a pečlivě, účetní doklady jsou průkazné.
Provedená revize neshledala žádných nedostatků.
Vypracovala Ing. Romana Sováková
V Olomouci 2. 3. 2020
Za správní radu:
Ing. Romana Sováková

