
STATUT NADAČNÍHO FONDU 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

čl. 1. 

Název nadačního fondu a zřizovatel 

„NADAČNÍ FOND gymnázia Zlín“ 

Zřizovatel: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, IČO: 00559105 

čl. 2. 

Sídlo nadačního fondu 

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť č. p. 1364 

čl. 5. 

Cíl nadačního fondu 

Nadační fond je zřízen za účelem zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové 

činnosti studentů Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť po dobu jejich studia na škole. 

čl. 6. 

Činnost nadačního fondu 

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména: 

a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu tak, aby 

nadační fond byl dalším zdrojem příjmů nadačního fondu ve formě úroků a 

finančních operací 

b) z prostředků nadačního fondu přispívat na materiálně technické vybavení 

školy pomůckami a hmotným a nehmotným majetkem 

c) z prostředků nadačního fondu přispívat na činnost a sportovní, kulturní, 

poznávací a vzdělávací akce pořádané školou  

d) přispívat na mimoškolní zájmovou činnost studentů 

e) přispívat na výměnné stáže a praxe studentů a pracovníků školy. 

 

Část II. 



Majetek nadačního fondu 

čl. 7. 

Zdroje nadačního fondu 

1. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou 

uvedeny shora, bude nadační fond získávat z následujících zdrojů: 

a) darů právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu 

b) odkazů v závěti 

c) z příjmů vzniklých z pořádání akcí kulturního a sportovního charakteru 

d) výnosů z podnikatelských aktivit školy. 

čl. 8. 

Používání prostředků nadačního fondu 

1. Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle nadačního 

fondu uvedeného v čl. 5. statutu a to: 

a) k materiálně technickému vybavení školy pomůckami a hmotným a 

nehmotným investičním majetkem 

b) k zajištění činnosti a akcí pořádaných školou, včetně příspěvků na 

lyžařský výcvik a na jiné sportovní, kulturní, poznávací a vzdělávací akce 

pořádané školou pro studenty 

c) na mimoškolní zájmovou činnost studentů, na nákup věcí sloužících této 

mimoškolní činnosti studentů včetně nákupů věcných cen 

d) na účel určený dárcem 

e) k finančnímu zajištění maturitních zkoušek 

f) k finančnímu zajištění výměnných stáží a praxe studentů a pracovníků 

školy v tuzemsku i v zahraničí. 

2. Prostředky nadačního fondu nelze použít na úhradu běžného provozu 

školy (např. otop, elektrická energie, plyn, spoje) a na údržbu a oprav budovy 

školy, ledaže tak bylo určeno dárcem nebo v závěti. 

3. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního 
fondu nesmí převýšit 10% hodnoty ročně poskytnutých nadačních 

příspěvků. 

 



Část III. 

Orgány nadačního fondu 

čl. 9. 

Správní rada (správce nadačního fondu) 

1. Nejvyšším orgánem nadačního fondu a jejím správcem je správní rada. 

Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o 

všech záležitostech nadačního fondu a jej statutárním orgánem. 


