
Zápis z jednání Správní rady Nadačního fondu Gymnázia Tábor 

 

Dne: 18.4.2018  

Přítomni: RNDr. Alena Šedivá, Bc. Miloslav Janda, Ing. Mgr. Daniela Čechová, PhDr. Kateřina Stibalová, 

 Mgr. Jan Benda MBA, Mgr. Petra Basíková, RNDr. Miroslav Vácha   

Omluveni: Ing. Martina Síbrtová  

1) RNDr. Miroslav Vácha přivítal za vedení školy přítomné členy Správní rady. 

 

2) Správní rada schválila návrh na zřízení přístupu do internetového bankovnictví k účtu Nadačního 

fondu Gymnázia Tábor pro paní Ing. Mgr. Danielu Čechovou, nar. 25.10.1972. 

 

3) Správní rada schválila návrh na zrušení podpisového vzoru pana ředitele RNDr. Miroslava Váchy 

k účtu Nadačního fondu Gymnázia Tábor. Pan ředitel již není členem Správní rady. 

 

4) RNDr. Alena Šedivá předložila Správní radě zprávu o hospodaření Nadačního fondu: 

 Účetnictví za rok 2017 je uzavřené a je k dispozici u paní Ing. Martiny Síbrtové. 

 Na financování vydání letošní školní ročenky se předpokládá částka cca 50000 Kč. 

 Na knižní odměny (ve formě 500 Kč poukázek) se letos předpokládá částka 20000 Kč až 30000 Kč. 

 Na školní festival Open[Pi]Air se předpokládá jako v minulých letech částka cca 10000 Kč, po 

uskutečnění festivalu budou na účet Nadačního fondu převedeny peníze vybrané na 

dobrovolném vstupném (stejně jako v minulých letech), které by měly výdaje z větší části pokrýt. 

 Na účtu je účelově vázáno 80000 Kč (5000 Kč dar pro DofE, 5000 Kč dar pro PK německého 

jazyka, 20000 Kč dar na nákup nového počítače do učebny fyziky a 50000 Kč pro PK tělesné 

výchovy - vrácená část prostředků za účast na mezinárodním setkání coubertinovských škol 

v Tallinu v srpnu 2018).  

 Na účtu zbývá cca 100000 Kč, které by bylo možné vynaložit ve prospěch školy. Správní rada 

požádala vedení školy, aby oslovilo Studentský parlament a vyučující školy a získalo od žáků  

i vyučujících tipy, co by měl za tyto peníze Nadační fond koupit.  

 

5) Správní rada se shodla, že 5 studentům, kteří se letos na jaře účastnili víkendového zasedání EPM 

výjimečně Nadační fond nebude proplácet příspěvek na dopravu, protože za tyto studenty Nadační 

fond uhradil již účastnický poplatek ve výši 900 Kč/osoba, který zahrnoval i ubytování a stravování. 

 

6) Správní rada se shodla, že stránku Nadačního fondu na webových stránkách školy je potřeba 

pravidelně aktualizovat (např. aktualizovat složení Správní rady; upřesnit, na který sběrný dvůr je 

možné vozit papír ve prospěch Nadačního fondu atd.). Editace se ujme paní předsedkyně Mgr. Petra 

Basíková. Přístupové údaje jí od správce redakčního systému zajistí Ing. Mgr. Daniela Čechová.   

 

 
Zapsala: 18.4.2018       …………..…………………………………… 

Daniela Čechová 
 

Správnost ověřila za Správní radu Nadačního fondu: 18.4.2018 ………………………………………………… 
    Alena Šedivá  


