
Motto:

Když čekáte, že vám druzí váš dobrý skutek oplatí,
z vašeho daru se stává úplatek.

Darujete−li nezištně,
dobro si k vám určitě najde cestu.
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Před dvanácti lety založilo několik lidí blízkých Gymnáziu Vyškov
nadaci. Byla určena k tomu, aby sloužila této škole. Roky plynuly, situace
se měnila, protože vývoj člověk nezastaví, i kdyby chtěl. V roce 1997 byl
přijat zákon o nadacích a nadačních fondech, který přesně definoval
nadační sektor a stanovil přesná pravidla jeho fungování. Z původně jed−
noúčelové nadace se stala nadace regionální. Už před příchodem na gym−
názium mnozí studenti užívali její štědrosti jako žáci základních škol nebo
jako členové kroužků, sportovních klubů či zájmových sdružení a jejich
mladší sourozenci jako žáci škol mateřských. Multimediální učebna na ZŠ
Nádražní, keramická pec na Morávkově, vybavení školní zahrady v mateř−
ské škole Havlíčkova, dopravní hřiště v mateřské škole Šikulka − to je jen
zlomek podpořených projektů. Také bychom mohli zmínit podporu dalšího
vzdělávání učitelů všech typů škol, občanského sdružení Thalia, příspěvek
na pobyt dětí ve škole v přírodě, na letní soustředění mladých volejbalis−
tů či ekologické aktivity sdružení Barvínek. Tím zdaleka výčet nekončí. 

Nezpronevěřila se tímto nadace svému původnímu poslání − napadne
možná někoho. Domníváme se, že nikoli. Získala−li nadace finanční pro−
středky mnohonásobně vyšší, než byly na začátku, proč nerozšířit pole
působnosti? Proč neotevřít dveře všem, jejichž snaha o zvýšení úrovně
vzdělání a o rozvoj osobnosti mladého člověka je opravdová a velice patr−
ná? A nadace chce jít ještě dál. Svou nezávislost a záměr podporovat vzdě−
lání a kulturu v širším okruhu lidí chce demonstrovat i změnou názvu.
Není to jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Mít v názvu
Gymnázium Vyškov znamená mít určitý kredit, dobrou značku. Na druhé
straně právě tento název jako by zdůrazňoval, že nikdo jiný než gymnázi−
um není středem zájmu, a tím pádem je do určité míry svazující. Ale ani
v této nové situaci gymnázium nevyjde s prázdnou. Nejméně půl milionu
v každém školním roce získává od nadace na své výchovné a vzdělávací
projekty v současnosti a všichni chceme, aby gymnázium bylo i nadále
nadací podporováno. Vždyť tato škola je „srdeční záležitostí“ velké většiny
jak pracovníků nadace, tak členů správní rady.

Zbývá snad dodat jediné: vyslovit naději, že rodiče studentů Gymnázia
Vyškov zůstanou příznivci nadace a menšími či většími dary pomohou rea−
lizovat naše cíle. Každý, kdo chce, se může přesvědčit, že každá koruna
věnovaná nadaci ve znásobené míře doputuje na správné místo.
Zakládáme si na tom, že naše hospodaření je transparentní a průkazné.
A také věříme v získání dalších podnikových dárců, dárců ze soukromého
i státního sektoru či bohatých jednotlivců. Vždyť ve vyspělé společnosti by
podpora duchovních a kulturních hodnot a podpora vzdělání měla být prio−
ritní záležitostí. Mgr. Libuše Procházková, ředitelka nadace

11.. Nadace včera, dnes a zítra
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22.. Struktura nadace v roce 2005

Správní orgány:

Správní rada:

Předseda: Ing. Alexander Vincze

od 20. 12. 2005 se novým předsedou správní rady stává
MUDr. Karel Floryk

Členové:           Ing. Antonín Brtník

JUDr. Josef Geryk

Ing. arch. Hana Holoubková

Mgr. Věra Horníčková
od 20. 12. 2005 se stává novým členem správní rady

Mgr. Martina Klvačová

Mgr. Bohuslav Kudrna

Ing. Ludmila Skřivánková 
od 20. 12. 2005 se stává novou členkou správní rady

PharmDr. Alena Tomášková
20. 12. 2005 odstupuje z funkce člena správní rady

Ing. Jiří Úlehla

Dozorčí rada: Mgr. Robert Bílek − předseda

Iva Kratochvílová

Ing. Barbora Tvrďochová

Zaměstnanci: Mgr. Libuše Procházková, výkonná ředitelka

Mgr. Věra Horníčková, fundraiser do 19. 12. 2005

Soňa Srnová účetní do 31. 12. 2005
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33.. Exkurze do historie
nadačního hnutí

V českých zemích jsou nadace známé už od raného středověku. Jejich
působnost se odvíjela − pojmenováno dnešními pojmy − v oblasti charita−
tivní, sociální a zdravotní. Ke zřízení nadace musel být udělen souhlas
buď církevního nebo světského hodnostáře. Později měla každá z nadací
přesně vymezenou působnost − buď pečovala o duchovní blaho, nebo se
starala o kulturní památky, či se zabývala charitou. S charitou jsou
např. spojena jména Cyrila a Metoděje či knížete Václava. Významnou
donátorkou byla Anežka Česká, ta mimo jiné založila a financovala jedi−
ný český řád, jenž měl výsostně charitativní poslání − křížovníky s čer−
venou hvězdou. 

Doba renesanční přivádí do nadačního hnutí nové mocné partnery
z řad šlechty a později měšťanů. Noví donátoři přinášejí nejen majetek,
ale i nové myšlenky, cíle a záměry. Slovo mecenáš, znamé už z dob anti−
ky, se stává součástí životního stylu šlechty a měšťanstva. Z české šlech−
ty u nás patřili k hlavním podporovatelům umění a vědy Šporkové,
Šternberkové, Lobkowiczové, Kinští, Nosticové. Známým mecenášem byl
sám král a císař Ferdinand II. Vznikaly tzv. seminární nadace, které
umožňovaly studium i nemajetné mládeži. Na konci 16. stol. bylo tako−
vých nadací zaznamenáno šest, o sto let později již osmdesát osm.
Nejznámější vzdělávací nadační instituce, tzv. Strakova akademie,
vznikla v 18. stol. ze závěti hraběte Straky.

Za panování Marie Terezie a Josefa II. byly všechny nadace převza−
ty do státní správy. Toto „zestátnění“ trvalo do poloviny 19. stol. Se zro−
dem moderního pojetí státu se začaly formovat i otázky dobročinných
organizací. Dobou rozkvětu nadací, dobročinných a podpůrných spolků
byl konec 19. stol.

Tehdy vznikla první nadace moderního typu − Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových. Tato nadace jako jediná přežila veškeré peripetie
20. stol. a vyvíjí svou činnost dodnes.

V souvislosti s vyškovským gymnáziem vznikly už před první světo−
vou válkou tři nadace: Nadace arcibiskupa dr. Teodora Khona, Nadace
Boženy Batkové a Nadace Františka Dudíka. Zatímco první z nich byla
určena k podpoře studentů narozených ve Vyškově a pocházejících z vyš−
kovského děkanátu, další dvě byly určeny studentům z příbuzenstva
zakladatele a teprve později se rozšířily i na rodáky z Vyškova, respek−
tive z vyškovského politického okresu. Všechny tři nadace podporovaly
samozřejmě studenty nemajetné, přispívaly jim na učebnice, školné,
stravu či ubytování.

5



Po vzniku samostatné Československé republiky byla provedena
legislativní úprava nadací. Jejich působnost se vymezila na podporu
církví, škol, nemocnic, chudobinců a jiných nenáboženských veřejně pro−
spěšných účelů. Masarykovská tradice otevřela otázku filantropie jako
klíčový společenský mravní princip. 

Ve Vyškově byla založena Matice gymnazijní určená pro studenty
narozené ve Vyškově a ve vyškovském soudním okrese. Od školního
roku 1938/39 působily Nadace MUDr. Aloise Koutného pro studenty
z Ivanovic na Hané a Fond ředitele Františka Teplého pro chudobné stu−
dující reálného gymnázia ve Vyškově.

Koncept budování občanské společnosti na bázi vstupu občanů do
veřejného života prostřednictvím neziskových organizací byl po roce
1949 na dalších 40 let opuštěn. Termín filantropie byl z jazyka vymazán
a z povědomí lidí byly soustavně vymazávány etické principy spojené
s tímto pojmem. V roce 1953 byla kompletně dokončena likvidace nada−
cí, zůstala jediná − Nadace Hlávkových.

Nezávislé iniciativy se hlásí ke slovu ve 2. pol. 80. let a jejich aktivi−
ta určitě přispěla ke změně politického režimu.

Po roce 1989 nadační sektor začíná od nuly, na rozdíl od jiných sub−
jektů totiž nerestituoval. Některé nadace, působící do té doby v zahrani−
čí − např. Nadace Charty 77 a Vzdělávací nadace Jana Husa − se vracejí
domů. Rozhodující měrou pomohly v 90. letech zahraniční nadace, pře−
devším americké a holandské. V roce 1997 byl přijat zákon o nadacích
a nadačních fondech, který mimo jiné znamenal i vyjádření vážnosti,
které nadace a nadační fondy mají ve společnosti a z hlediska praktické−
ho vymezil přesná „pravidla hry“.

V duchu tradice byla na Gymnáziu Vyškov založena nadace, která si
stanovila cíl podporovat úroveň vzdělání a kultury studentů a pedagogů
školy. S přijetím příspěvku z Nadačního investičního fondu se nadace
z původně jednoúčelové stala nadací regionální, v současné době se mění
na nadaci komunitní.

Nadační sektor v sobě skrývá veliký potenciál nejen ekonomický, ale
i mravní a etický. To vše je třeba rozvíjet. A je na státních orgánech, od
nejnižšího stupně až po vládní špičky, aby tohoto potenciálu dokázaly
využít, aby k neziskovému sektoru přistupovaly jako k vážnému partne−
rovi.

Martina Pištěláková
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44.. Zpráva o činnosti

Nejvýznamnější akce roku 2005

Výstava v rámci měsíce neziskovek

V měsíci únoru se uskutečnila v městském Turistickém informačním
centru již tradiční výstava neziskových organizací. Panel Nadace
Gymnázia Vyškov představil činnost za uplynulé období. Vernisáž pro−
běhla za přítomnosti starosty města, obou místostarostů a představitelů
neziskových organizací.

V rámci Měsíce neziskového sektoru se nadace podílela i na organi−
začním zajištění Srdíčkového plesu.

Navázání spolupráce s Městským kulturním střediskem − podíl
na realizaci inscenace Divotvorný hrnec

Divadlo Haná realizovalo inscenaci představení Divotvorný hrnec.
Protože inscenace byla finančně náročná, obrátilo se Městské kulturní
středisko na naši nadaci se žádostí o podporu. Správní rada schválila
příspěvek, takže na úspěšném představení máme nemalý podíl.
Znamená to rovněž zahájení spolupráce s MKS, neboť nadace se
v budoucnu hodlá větší měrou podílet na kulturním životě města.

Vyhlášení grantového kola a udělení nadačních příspěvků 2005

Výběrové řízení na výnos z nadačního jmění získaného z příspěvku
z NIF bylo vyhlášeno v rámci programu Janua reserata (Brána otevře−
ná) v měsíci březnu. Program se zaměřoval na vyhledávání talentů
a práci s nimi, alternativní výchovné a vzdělávací metody, kreativní pří−
stup k výchovně vzdělávacímu procesu, na publikační činnost spojenou
s regionem Vyškovsko, mezilidské vztahy, především řešení sociálně
patologických jevů zvláště šikany, mimoškolní aktivity rozvíjející osob−
nost dítěte a mladého člověka.

Zpracování přihlášených projektů proběhlo v květnu. Výběrová
komise sestavená z členů správní a dozorčí rady rozhodla udělit nadač−
ní příspěvek projektům těchto subjektů:

1. Gymnázium Vyškov: Multimediální učebna pro matematiku −
170 000 Kč

2. Gymnázium Vyškov: Praktická výuka přírodovědných předmětů −
35 000 Kč 

3. Gymnázium Vyškov: Školní vzdělávací filmový klub − 6 000 Kč
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4. Gymnázium Vyškov: Kniha středověku − 1 700 Kč
5. Divadelní spolek Haná: Inscenace muzikálu Divotvorný hrnec − 

25 000 Kč
6. ZŠ Vyškov Nádražní 5: Seminář pro učitele v rámci přípravy Škol−

ního vzdělávacího programu − 10 000 Kč
7. MŠ Šikulka V. Nejedlého, Vyškov: Neboj se silnice! − 8 000 Kč
8. Poradenské centrum Vital: Výukový materiál pro děti nemocné

celiakií − 20 000 Kč
9. Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Nádražní 5: Škola v přírodě − 

30 000 Kč
10. O. s. Volejbal Vyškov: Výkonnostní volejbal mládeže − 15 000 Kč
11. O. s. Klubu futsalu FK Rami Vyškov: Rozvoj sport. klubové zájm.

činnosti − 5 000 Kč
12. Marie Zouharová, Podomí: Mapování studánek, mokřadů − 

15 000 Kč
13. ZŠ Vyškov, Morávkova 40: Podpora speciálních ped. vých. metod −

35 000 Kč
14. Jezdecký sportovní klub: Jezdectví jako prostředek k rozvoji... − 

8 000 Kč
15. Sdružení Piafa: Dobrovolnické centrum v regionu − 40 000 Kč
16. Barvínek − Přírodovědný klub Mraveniště: Vodácký tábor

Mraveniště − 20 000 Kč
17. SOŠ a SZŠ Vyškov: Příroda − výchovně vzdělávací program − 

15 000 Kč
18. Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko: Den Země − 

5 000 Kč
19. TJ Sport Drnovice, o. s.: Sport pro všechny − 5 000 Kč
20. Junák, středisko Vyškov: Skauting pro život − 15 000 Kč
21. Orel jednota Mor. Prusy: Volnočasové aktivity − 15 000 Kč
22. Dům dětí a mládeže Vyškov: Cesty k efektivnější výuce − 25 000 Kč
23. ZŠ Vyškov, Purkyňova 39: Už se známe, spolupracujeme − 

30 000 Kč
24. O. s. Thalia: Celoroční činnost o. s. Thalia − 30 000 Kč
25. Kuželkářský klub Vyškov: Sportem proti stresu − 15 000 Kč
26. Rugby Club Vyškov: Vyškov bez předsudků − 40 000 Kč

Celková výše grantů udělených ve výběrovém řízení
činila 638 700 Kč.
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Schválení Studentského programu
pro Gymnázium Vyškov

Kromě grantů, které získalo Gymnázium Vyškov ve veřejném
výběrovém řízení, vyhlásila nadace v rámci vlastních programů
pro školní rok 2005/2006 tzv. Studentský program. Program je
interní, týká se pouze studentů gymnázia. 

Nadace v rámci programu podpořila

1. Středoškolskou odbornou činnost a předmětové olympiády − 
27 329 Kč

2. Jazykové kurzy končící absolvováním státní jazykové zkoušky − 
20 700 Kč

3. Cesty za poznáním 
a/ literárně historickou a výtvarnou exkurzi do Prahy − 25 581 Kč

− a Vídně − 6 450 Kč
b/ výměnný pobyt studentů němčiny − 6 550 Kč
c/ jazykově poznávací zájezd do Anglie − 48 071 Kč
d/ odborné exkurze − 50 880 Kč

4. Cesty za kulturou − zájezdy do divadel a návštěva filmového před−
stavení − 27 425 Kč

5. Vybavení školní knihovny a školní časopis − 12 720 Kč
6. Úspěšný student − odměny za mimořádné studijní úspěchy − 

22 000 Kč
8. Sociální program − 8 000 Kč
7. Organizační zajištění maturitních zkoušek 2005 − 13 400 Kč
8. Další vzdělávání pedagogů − 10 600 Kč
9. Sportovní soutěže a doplnění pomůcek pro výuku TV − 32 094 Kč

10. Fotografická soutěž − 4 200 Kč

Studentský program byl dotován částkou 316 000 Kč

Dalšími příjemci mimořádných nadačních příspěvků se stali:

1. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
− akce Top student − 1 032 Kč

2. Ondřej Jakubčík, Barbora Ježková, Eva Marinčáková − na úhradu
zkoušky na získání First Certificate in English − 2 500 Kč

3. Ivan Görčöš − na závodní a publicistické aktivity ve sportovním
rybářství − 3 500 Kč
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Vydání knihy Zdeňka Železného

Drnovický občan pan Zdeněk Železný sepsal knížku básní a říkadel pro
děti. Na základě lektorského posudku Dr. Ivo Odehnala se nadace roz−
hodla finančně zajistit tisk této knihy. Kniha pak byla věnována někte−
rým mateřským a základním školám, městským a obecním úřadům,
které částečně pokryly náklady spojené s tiskem. Zdarma obdržely
knihu Mateřské centrum Radost, Klub maminek a sdružení Piafa, které
je použily jako dárky pro děti.

Vyhlášení a předání Ceny Jana Hona

Nadace založila novou tradici. Pro rok 2005 vyhlásila Cenu Jana Hona
spojenou s finanční odměnou pro mladé lidi ve věku 15 − 25 let za mimo−
řádný výkon v oblasti vzdělávání, umění, řemeslné zručnosti a doved−
nosti nebo za osobní projevenou obětavost a statečnost, věnovanou ve
prospěch jiných. Nominováno bylo šest uchazečů. Cenu získali Karolína
Floryková v oblasti studentské vědecké činnosti, Dana Tvrďochová
v oblasti kultury a Antonín Schwarzer v oblasti sportu. Laureáti převza−
li cenu v předvečer 17. listopadu − Dne boje za svobodu a demokracii−
z rukou starosty Města Vyškova RNDr. Petra Hájka a ředitelky nadace
Mgr. Libuše Procházkové. Slavnostnímu aktu byli přítomni i další
významní hosté: ředitel gymnázia Dr. Ivan Pokorný, vedoucí odboru
školství Ing. Petra Lakomá, rodiče a rodinní příslušníci vyznamenaných
a zástupci médií.

První pracovní snídaně s médii

V rámci zlepšení komunikace s médii uspořádala nadace v měsíci břez−
nu pracovní snídani, na které se sešli pracovníci nadace se zástupci
místních médií. Ředitelka nadace představila program vyhlášený pro
tento rok a podmínky, za kterých se lze do programu přihlásit. V disku−
si se potom mluvilo o činnosti nadace vůbec a o možnostech propagace
této činnosti a poslání nadace v médiích.

Stužkovací večírek pro maturanty

Již potřetí se v měsíci listopadu stala nadace pořadatelem
Společenského večírku pro maturanty, tzv. stužkování. Organizační pří−
pravy proběhly v těsné spolupráci se samotnými maturanty. Akci lze
označit jako zdařilou z hlediska společenského i ekonomického.
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Benefiční koncert Magdy Vitkové

Přijetí do Asociace nadací
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Získání Ceny za rozvoj místní filantropie

Tisková zpráva

Nadace VIA již podruhé udělila ceny
za rozvoj místní filantropie

Cena za rozvoj místní filantropie za rok 2004
putuje na Moravu do Nadace Gymnázia Vyškov.

Praha, Vyškov, Brno, 29. listopadu 2005 − Cenu za rozvoj místní
filantropie za rok 2004 dnes převezme Nadace Gymnázia Vyškov. Cena
je udílena jako výraz ocenění úspěšné a dlouhodobé práce s neanonym−
ními individuálními dárci. Ti pro Nadaci Gymnázia Vyškov představují
významný zdroj finančních prostředků, díky němuž může nadace podpo−
rovat projekty mnoha vyškovských neziskových organizací. Dlouhodobou
prací s místními dárci přispívá Nadace Gymnázia Vyškov jak k obnově
tradic filantropie, tak i k rozvoji komunitního života na Vyškovsku.

Nadace Gymnázia Vyškov získala v loňském roce od neanonymních
individuálních dárců více jak polovinu svých příjmů z darů. „Dary jsou
objemem malé, ale v našem regionu významné. Za každým z nich se
skrývá spousta práce a úsilí. Těší nás, že jsme tuto cenu získali, protože
ji chápeme jako ocenění skutečnosti, že se nám od jednotlivců daří zís−
kávat každým rokem více peněz,“ říká ředitelka nadace Libuše
Procházková. Ač nadace byla původně založena pouze pro podporu
Gymnázia Vyškov, dnes získává prostředky i pro jiné organizace na
Vyškovsku, které působí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.

„Výsledky letošních nominací na cenu byly ovšem velmi těsné.
Nadace VIA se proto rozhodla udělit také jedno Čestné ocenění − získá−
vá ho brněnská Nadace pro radost“, uvedla Jana Zahradníčková
z Nadace VIA. Evžen Rakovský, předseda správní rady Nadace pro
radost, doplňuje: „Nadace pro radost si váží čestného ocenění nadace
VIA s vědomím, že patří hlavně našim dárcům, díky kterým mohla být
postavena I. etapa Salesiánského střediska mládeže v Brně−Líšni nákla−
dem 40 mil. Kč. Středisko slouží dětem a mladým lidem nejen ze sídliš−
tě, ale i širokého okolí. Naši dárci většinou nepatří k nejbohatším. Mají
však bohaté srdce, které se umí rozdělit pro dobro mladých“.

Cena za rozvoj místní filantropie je určena českým místním,
regionálním a komunitním nadacím, které soustavně a dlouhodobě pra−
cují s dárci − jednotlivci a přispívají tak k obnově tradice dárcovství
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v České republice. Cena je finančně podpořena americkou nadací
SKOLL Foundation a od roku 2003 je udělována každoročně. V minulém
roce ji získala liberecká Nadace Euronisa.

Rozhodnutí správní rady o přeměně na nadaci komunitní

Na prosincové schůzi správní rady, na níž byli přizváni i členové dozor−
čí rady, bylo rozhodnuto o změně Nadace Gymnázia Vyškov na nadaci
komunitní. Uzavírá se tím diskuse o vnímání nadace veřejností, která
i přes proběhlé změny vnímá nadaci jako jednoúčelovou. Změna bude
podtržena i změnou názvu. V prvním pololetí roku 2006 budou učiněny
jak právní, tak organizační kroky směřující k tomu novému stavu.
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55.. Finanční zpráva
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2005

AKTIVA PASIVA
Dlouhodobý finanční
majetek celkem 8 281 194,06 Vlastní zdroje celkem 23 015 294,31
Ostatní dlouhodobý
finanční majetek NIF 8 281 194,06 Vlastní jmění  1 164 649,53
Krátkodobý finanční
majetek celkem 14 939 137,67 Vlastní jmění NIF 20 728 550,00
Pokladna 539,00 Fond NIF na projekty 403 438,00
Bankovní účet 425 443,85 Fond NIF na správu 95 235,14
Bankovní účet NIF 575 038,00 Účet výsledku hospodaření − 122 921,67
Dluhové cenné papíry
k obchodování 539 230,91 Účet výsl. hospodaření NIF 817 931,83
Dluhové cenné papíry Nerozdělený zisk, neuhraz.
k obchodování NIF 13 398 885,91 ztráta minulých let − 71 588,52
Jiná aktiva celkem 23 344,00 Cizí zdroje celkem 228 381,42
Náklady příštích období 8 344,00 Ostatní závazky            1 380,42
Příjmy příštích období 15 000,00 Ostatní závazky NIF 34 301,00

Výdaje příštích období 177 700,00
Výnosy příštích období 15 000,00

AKTIVA CELKEM 23 243 675,73 PASIVA CELKEM 23 243 675,73
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Výsledovka ke dni 31. 12. 2005

VÝNOSY vlastní činnost NIF

Tržby z prodeje služeb 65 777,00
Tržby za prodané zboží 54 077,00
Přijaté úroky 1 956,74 10 613,34
Výnosy z krátkodobého majetku 23 944,43 594 974,66
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku NIF 196 504,06
Tržby z prodeje cenných papírů NIF 2 771 250,39
Zúčtování fondu NIF na správu 147 385,68
Zúčtování fondu NIF na programy 683 700,00
Přijaté příspěvky od právnických osob 75 000,00
Přijaté přísvěvky od fyzických osob 228 001,50
Provozní dotace od Města Vyškov 35 000,00

Výnosy celkem 483 756,67 4 404 428,13

NÁKLADY vlastní činnost NIF

Provozní náklady
Spotřeba materiálu 11 957,50
Prodané zboží 23 169,50
Cestovné 6 119,00
Náklady na reprezentaci 3 752,50
Bankovní poplatky 4 801,24 52 385,68
Pronájem kanceláře 10 000,00
Ostatní služby 41 934,60
Mzdové náklady 107 106,00 95 000,00
Zákonné sociální pojištění 69 402,00
Dary 403,50
Prodané cenné papíry a podíly NIF 2 755 410,62

Provozní náklady celkem 278 645,84    2 902 796,30

Poskytnuté příspěvky
Příspěvky na programy NIF 683 700,00
Studentský program pro Gymnázium Vyškov 316 000,00
Ostatní příspěvky       12 032,50

Poskytnuté příspěvky celkem 328 032,50 683 700,00

Náklady celkem 606 678,34 3 586 496,30

Výsledek hospodaření: zisk/ztráta (+/−) − 122 921,67 817 931,83

Celkem                                                                       695 010,16



66.. Výrok auditora
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77.. Některé z podpořených projektů
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Projekt ZŠ Purkyňova Vyškov Už se známe − pomáháme si navazuje na úspěšný
projekt  Žijme spolu − pomáhejme si. Řeší vztahy mezi spolužáky vyšších a niž−
ších ročníků, rozvíjí solidaritu, přátelství, ohleduplnost, partnerství, napomáhá
odstraňovat šikanu ve škole.
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Už třetím rokem je na ZŠ Morávkova Vyškov zřizována specializovaná třída pro
žáky s poruchami učení. Těmto žákům slouží učební materiály, které si učitelé
tvoří sami i díky multifikačnímu kopírovacímu stroji pořízenému z nadačního
příspěvku.

Tradičně podporuje nadace čin−
nost O. S. THALIA. Významně se
do povědomí veřejnosti zapsaly
Rýmované večery.
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Poprvé v roce 2005 byla udělena Cena Jana Hona. Je určena mladým lidem od
15 do 25 let za mimořádný výkon v oblasti vzdělání, umění, řemeslné zručnosti
či dovednosti nebo za projevenou osobní statečnost a obětavost věnovanou ve pro−
spěch jiných. Jedna z oceněných přebírá cenu z rukou starosty města.



88.. Poděkování dárcům

Vážení přátelé,

víme, že není málo těch, kteří se na Vás obracejí se žádostí o podporu,
vždyť míst a situací, kde je pomoc žádoucí, je dost. Rozhodnutí, komu
svůj dar adresovat, záleží na prioritách, které člověk má. Nesmírně si
vážíme skutečnosti, že jste se rozhodli věnovat dar nadaci, jejíž prioritou
je podpora vzdělání. I když většina z Vás má na mysli dobro především
svých dětí, věřte, že Váš − třeba malý obnos − umožnil uskutečnit někte−
rý ze vzdělávacích projektů, z něhož má užitek velké množství dalších
mladých lidí a který může prospět třeba ještě dětem Vašich dětí.
Opakujeme to stále − investice do vzdělání je tou nejlepší investicí, pro−
tože je to investice zaručeně návratná. Správní rada upřímně děkuje
všem, kteří podpořili v roce 2005 Nadaci Gymnázia Vyškov nadačním
darem v jakékoli výši. Těší nás, že se stále najde dost lidí, kteří jsou ze
svého ochotni podpořit dobrou věc. V roce 2005 to byli:

Rodiče studentů Gymnázia Vyškov 173 501,50
OK GROUP, a. s. 25 000 Kč
AUDIT AK CONSULT s. r. o. 15 000 Kč
Jiří Šmehlík 15 000 Kč
MUDr. Jarmila Adlerová  10 000 Kč
JOSEF GERYK SWISS SERVICE 10 000 Kč
Zdeněk Adamec − ADEX 10 000 Kč
WAGNER stavební spol. s r. o. 10 000 Kč
Ing. Vratislav Hirš 6 000 Kč
Ing. Jaroslav Přidal 5 000 Kč
Ing. Ludmila Skřivánková 5 000 Kč
Ing. Alena Chládková 3 000 Kč
O. s. Thalia 3 000 Kč
Ing. Aleš Kafoněk 3 000 Kč
Ing. Ivo Bárek 2 000 Kč
JUDr. Zdeňka Otevřelová 2 000 Kč
Milan Pavlun 2 000 Kč
Pavel Štěpán 2 000 Kč
Böttcher ČR, k. s. 1 500 Kč
Ing. arch. Karel Holoubek 1 000 Kč
QUANTUM, a. s.  1 000 Kč
Roman Bébar 1 000 Kč
SPECTRUM, spol. s r. o. VYŠKOV 1 000 Kč
Hanáčková Jitka 1 000 Kč
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Ing. Zdeněk Tvrďoch 1 000 Kč
Mgr. František Herman 500 Kč
GM Vyškov 200 Kč

Děkujeme Městu Vyškov za podporu činnosti nadace částkou 35 000 Kč.

Naše poděkování patří i všem, kteří přispěli nadaci nepeněžní formou.
Dík patří

− paní MVDr. Dagmar Fáberové za návrh a zhotovení keramické plake−
ty pro laureáty Ceny Jana Hona

− slečně Mgr. Ivaně Rumpelové za vytvoření a zhotovení diplomu pro
laureáty Ceny Jana Hona

− paní Mgr. Janě Zahradníčkové za výtvarné zpracování výstavního
panelu na Výstavu neziskovek a jeho instalaci

− studentům gymnázia Martinu Pavlunovi, Zuzaně Kratěnová, Ivetě
Konečné, Haně Holzerové, Janě Uhlové, Dominice Kafoňkové za pomoc
při organizaci Benefičního koncertu

− studentce gymnázia Tereze Smejkalové za vystoupení na slavnostním
předání Ceny Jana Hona

− vedení Gymnázia Vyškov, jmenovitě Dr. Ivanu Pokornému, řediteli
školy, a oběma zástupkyním Mgr. Věře Daněčkové a Mgr. Miloslavě
Mačíkové za podporu činnosti nadace 

− pracovnicím kanceláře Gymnázia Vyškov paní Erice Přikrylové, Evě
Hanákové a Soně Srnové za vstřícnost a spolupráci

− zástupcům maturitních tříd Liboru Hučíkovi a Vítu Gromešovi za
pomoc při organizačním zajištění Stužkovacího večírku, jakož i všem
studentům maturitních tříd, kteří získali dary do tomboly

Výroční zpráva za rok 2005 včetně povinné Přílohy k Účetní závěrce je
uložena v nadačním rejstříku krajského soudu v Brně. Vydání bez přílo−
hy slouží jako informační a propagační materiál.
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GYMNÁZIUM VYŠKOV

Město Vyškov



AUDIT * AK * CONSULT s.r.o.
Hanácká 331/11

P.O. BOX 70
682 01 VYŠKOV

SPOLEČNOST AUDITORŮ A DAŇOVÝCH PORADCŮ

Palánek 74
682 01 Vyškov

Bytové hospodářství Vyškov, s.r.o.



KOMPLETNÍ POLYGRAFICKÁ VÝROBA

Zlatá Hora 1414, 684 01 Slavkov u Brna,
Tel.: +420 544 227 110, • Mobil: +420 603 473 397

E−mail: kostal@tiskarna−protisk.cz, • www.tiskarna−protisk.cz

barevný ofsetový tisk formátu B2,
zpracování vazeb V1, V2, V4, V8

spirálování, laminace, tvarový výsek,
dokončující knihařské zpracování

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
• CTP zařízení Cobalt 4
• čtyřbarvový tiskový stroj MAN Roland 500
• dvoubarvový tiskový stroj ADAST 826
• skládací stroj MBO
• lepíci stroj Horizon BQ 440
• linka V1 Horizon
• další dokončující technologie


