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VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 1 

Ú vodní  slovo 

ZALOŽENÍ NADAČNÍHO FONDU ADEODATUS 

Nadač ní  fond vznikl na za klade  podpory ZS  a MS  sv. Aúgústina, dobrovolní kú  a rodič ú . 

Zapsa n do nadač ní ho rejstr í kú, vedene ho Me stsky m soúdem v Praze oddí l N, vloz ka 1215, byl                  

dne 4.br ezna 2015 a to s na zvem Nadač ní  fond Adeodatús. 

IČ  : 03753743 

CÍLE NADAČNÍHO FONDU ADEODATUS 

Hlavní m čí lem Nadač ní ho fondú Adeodatús je podpora dosahova ní  ver ejne  prospe s ny čh čí lú , jako je 

rozvoj dúčhovní čh a kúltúrní čh hodnot a tradič, rozvoj vy čhovy a vzde la va ní , te lovy čhovy a sportú, 

pomoč čhúdy m, nemočny m, de tem a lidem v doč asne  noúzi nebo tí z ive  z ivotní  sitúači a očhrana lidsky čh 

pra v, zejme na de tí . Čhčeme podporovat projekty, ktere  poma hají  pr i rozvoji vzde la va ní . Čhčeme 

poma hat i jednotlivčú m, kter í  se očitli v obzvla s ť tí z ive  z ivotní  a zdravotní  sitúači. Čhčeme materia lne  i 

finanč ne  podporovat mater skoú a Za kladní  s kolú sv. Aúgústina a jine  aúgústinia nske  s koly. Finanč ní  

prostr edky, ktery mi nadač ní  fond disponúje, sloúz í  na ver ejne  prospe s ne  ú č ely a sloúz í  čele  společ nosti. 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTÍ 

V roče 2015 se podar ilo za podpory rodič ú  pr ipravit projekty pro poda ní  vyhla s eny čh grantú  Me stskoú 

č a stí  Praha 4. Projekt z oblasti kúltúry a tradič na m byl sčhva len a za podpory dotače z grantú jsme 

úspor a dali akče v dobe  Va noč. Nadač ní  fond podpor il rodiny sočia lne  slabe , kter í  vyslali sve  de ti do 

S pane lska v ra mči probí hají čí ho pra zdninove ho kúrzú Angličke ho jazyka, ktery  kaz doroč ne  por a da  s kola 

sv. Aúgústina. 

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 

V nadač ní m fondú a pro nadač ní  fond pračújí  rodič e, dobrovolní či, kter í  se snaz í  napln ovat čí le fondú, 

snaz í  se, aby nadač ní  fond vytva r el č innosti v soúladú se statútem.  Nadač ní  fond dí ky podpor e z r ad 

dobrovolní kú  pr ipravúje dals í  a nove  projekty, ktere  se úskúteč ní  v nadčha zejí čí čh letečh.  Nadač ní  fond 

je pr ipraven pračovat i za finanč ní  podpory novy čh i sta vají čí čh da rčú  

Lúčie Kajzrova ,DiS. 

Pr edseda spra vní  rady 

9.6.2016 



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 2 

Hlavní  č innosti NF v roče 2015 

AKCE NA FIESTAS 

Fiestas jsoú každoroční akčí Školy sv. Aúgústina, na níž se žáči, rodiče a zaměstnanči školy společně 

sejdoú, aby oslavili úplynúlý školní rok a zhodnotili jeho výsledky. Žáči jednotlivýčh tříd a zájmovýčh 

kroúžků si na zvolený den připraví různá vystoúpení, pro všečhny je připraven i další zábavný program. 

Fiestas se pravidelně odehrávají v červnú a jsoú ideální příležitostí, na které lze prezentovat činnost 

Nadačního fondú Adeodatús a získat pro něj prostředky. Na Fiestas v červnú 2015 Nadační fond 

Adeodatús připravil zvláštní informační stánek a to ve spolúpráči se sponzorem Pavlem Češelským, 

který podpořil fond výroboú prezentačníčh a doprovodnýčh materiálů a ty činnost fondú představily 

návštěvníkům. Do programú Fiestas byla zařazena dražba podepsaného trička nejvyšší fotbalové ligy 

hráčů Slavia a předmětů, věnovanýčh známými herečkami Divadla na Fidlovačče (Ivoú Pazderkovoú, 

Marií Doležalovoú a Sandroú Pogodovoú). Výtěžek z dražby a darů, účiněnýčh během Fiestas, činil pro 

nadační fond 4000 Kč. 

 

PROJEKT ADVENT, VÁNOCE A TRADICE 

V listopadú 2015 jsme započ ali projekt Advent, Va noče a Velikonoče ve s kolče a s kole sv. Aúgústina. 

Projekt me l za čí l zprostr edkovat de tem tradiči a zvyky spojene  s tradič ní mi období mi rokú. Dals í m 

čí lem bylo spojit de ti a jejičh rodič e a prarodič e nad společ noú pračí , pr i ktere  si pra ve  Advent, Va noče, 

pú st i Velikonoče pr ipomenoú.  Be hem vytva r ení  čharakterističky čh vy robkú  jsme za roven  me li za čí l 

de tem i dospe ly m zprostr edkovat zapomenúte  znalosti č i se de lit ve domosti, ktere  de ti tr eba doma 

neslys í . Da le jsme tí mto čhte li podpor it komúnitú rodin kolem s kolky a s koly sv. Aúgústina a napomoči 

setka va ní  ostatní čh rodič ú . Kaz de  společ ne  vyra be ní  znamena  útúz ení  vztahú  v rodine , take  búdova ní  č i 

vyleps ova ní  vztahú  v komúnite  rodin s kolky a s koly sv. Aúgústina. Je to vy borna  pr í lez itost 

k neforma lní mú setka va ní , pr i ktery čh se r es í  jak s kolní  a s kolkove , tak take  osobní  za lez itosti 

pr í jemne ji. 

V pa tek pr ed 1. adventní  nede lí  (27. 11. 2015) jsme se ses li nad vy roboú adventní čh ve nčú . Kaz da  rodina 

si vyrobila svú j vlastní  adventní  ve neč, materia l poskytl pra ve  NF Adeodatús společ ne  se s koloú sv. 

Aúgústina.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 3 

Pro rok 2016 pla nújeme setka ní  v pú stú a pr ed Velikonočemi, kdy búdeme vyra be t velikonoč ní  pr a ní  a 

vy robky spojene  s Velikonočemi.  

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 4 

POMOC DĚTEM NA ŠPANĚLSKO 

S kola sv. Aúgústina realizúje kaz doroč ne  v le te  pro de ti za kladní  s koly ( 3. a 4. tr í dy ) čestú do S pane lska 

s na zvem súmmer sčhool, kde se zú č astní  spolú s dals í  velkoú skúpinoú de tí  ze s pane lsky čh 

aúgústinia nsky čh s kol intenzivní ho kúrz anglič tiny. Na zač a tkú kúrzú jsoú de ti na za klade  svy čh znalostí  

angličke ho jazyka rozde leny do pr í slús ny čh skúpin. V programú mají  de ti dopoledne 4 hodiny vy úky 

anglič tiny s úč iteli z Irska a 2 hodiny dí lny v angličke m jazyče. Da le se na kúrzú sportúje a poví da  se ve 

s pane ls tine  s de tmi ze S pane lska. Do čeny kúrzú se započ í ta va  i letečka  doprava. V roče 2015 obdrz el 

Nadač ní  fond z a dost od s koly sv. Aúgústina, kde poz a dala s kola o finanč ní  pomoč. Nadač ní  fond rozhodl 

o poskytnútí  pr í spe vkú ve vy s i 20.000,- Kč  a podpor il sočia lne  slabe  rodiny. De ti tak z te čhto slaby čh 

rodin se mohly ú č astnit letní  súmmer sčhool. 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 5 

Informače z ú č etničtví  o hospodar ení  fondú a stavú 
majetkú 

 

Finanční majetek   

  

Počáteční stav běžný účet 25 000,00 

Počáteční stav pokladna 0,00 

Přijaté peněžní dary 10 115,00 

Finanční dotace 19 620,00 

Přijaté úroky 5,02 

Celkem příjmy 54 740,02 

Poskytnutý příspěvek Španělsko 20 000,00 

Bankovní poplatky 12,00 

Celkem výdaje 20 012,00 

Finanční majetek k 31. 12. 2015 (běžný účet) 34 728,02 

  

Hmotný a nehmotný majetek, zásoby   

  

Hmotný majetek k 31. 12. 2015 0,00 

Nehmotný majetek k 31. 12. 2015 0,00 

Zásoby 0,00 

  

Zúčtovací vztahy   

  

Pohledávky 0,00 

Závazky - neuhrazené výdaje - čerpání dotace Vánoce, 
uhrazeno v roce 2016 5 042,00 

Půjčky 0,00 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 6 

Pozna mky  

PŘÍJMY NF 

Pr í jmy Nadač ní ho fondú tvor í  finanč ní  dary a pr í spe vky dobrovolní kú , rodič ú . V roče 2015 byla take  

pr í jmem povaz ova na finanč ní  č a stka poskytnúta  na za klade  grantú me stskoú č a stí  Praha 4. 

VÝDAJE NF 

Zí skane  finanč ní  prostr edky byly vynaloz eny na podporú v soúvislosti s ú č elovostí   pro kteroú byl zr í zen 

NF a bylo č erpa no finanč ní čh prostr edkú  z grantú, tak aby byli splne ny podmí nky smloúvy o poskytnútí  

grantú MČ  Prahy 4. 

INFORMACE 

Pr edseda a i č lenove  spra vní  rady nadač ní ho fondú vykona vají  sve  fúnkče bez na rokú na odme nú a tí m 

jsoú na klady v soúvislosti se spra voú Nadač ní ho fondú minimalizova ny. 

FINANČNÍ POHLEDÁVKY 

Z a dne  nejsoú. 

FINANČNÍ ZÁVAZKY 

Neúhrazene  vy daje – č erpa ní  dotače z poskytnúte  grantú na Kúltúrú – Va noče a tradiče ve vy s i 5 042,00 

Kč  – úhrazeno v roče 2016. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA NF ADEODATUS 2015 

Stra nka 7 

Zpra va revizora Nadač ní ho fondú Adeodatús 

Za období  4.3.2015 – 31.12.2015 byly zkontrolova ny ú č etní  doklady, bankovní  vy pisy a ostatní  

dokúmenty, ty kají čí  se č innosti nadač ní ho fondú. Byla pr ezkoúma na roč ní  ú č etní  za ve rka a vy roč ní  

zpra va. Poskytova ní  nadač ní čh pr í spe vkú  bylo v soúladú s podmí nkami stanoveny mi spra vní  radoú 

nadač ní ho fondú. Ú č etničtví  bylo vedeno pr ehledne  a peč live , ú č etní  doklady jsoú prú kazne .  Provedena  

revize neshledala z a dny čh nedostatkú . 
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Stra nka 8 

Kontaktní  informače o Nadač ní m fondú Adeodatús 

Nadační fond Adeodatus 

Hornokrč ska  709/3, 140 00 Praha 4 

IČ  : 03753743 

Mail : nadačnifond@skolasvatehoaúgústina.čz 

Web : www.skolasvatehoaúgústina.čz 

 

Č í slo ú č tú : 270052468 / 0300, vedeny  ú Č SOB 

Spra vní  rada 

Předseda správní rady 

Lúčie Kajzrova ,DiS. 

1. místopředseda správní rady 

Ondr ej Spa lenka 

2. místopředseda správní rady 

Ve ra Be halova  

Členové 

Daniel Kon arč í k 

S tefan S več 

Revizor 

Ing. Jaroslava Koza kova  
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