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Základní údaje 

Název: Nadační fond Gymnázia Na Vítězné pláni 

Datum vzniku: 19. 10. 2017 

Zřizovatel: Gymnázium Na Vítězné pláni zastoupené statutárním zástupcem ředitelem školy 

PhDr. Jaroslavem Mervínským 

Sídlo nadačního fondu: Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 

Identifikační číslo: 06579141 

Statutární orgán: správní rada – spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech 

náležitostech fondu 

Správní rada: předsedkyně správní rady: Mgr. Pavla Imramovská 

                         členové: PhDr. Jaroslav Mervínský 

                                         RNDr. Helena Vondráčková 

                         revizorka: Ing. Lucie Kozderková 

 

Podrobnější údaje týkající se fungování nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu 

poskytování nadačních příspěvků upravuje Statut nadačního fondu. 

Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na webových stránkách 

www.gvp.cz. 

 

Poslání nadačního fondu 

Nadační fond slouží k finanční pomoci při vzdělávání žáků Gymnázia Na Vítězné pláni, 

k podpoře jejich mimoškolních aktivit, vzdělávacích exkurzí a poznávacích a jazykových 

zájezdů, při nichž mohou žáci vedeni svými pedagogy rozvíjet své znalosti a dovednosti 

nabyté ve škole. Účelem jeho existence je také podpora společenských aktivit žáků a jejich 

rodičů, dále absolventů gymnázia a spolupracovníků, v tom myšleno i bývalých pedagogů 

školy. Tím je podporován komunitní život gymnázia, což jej výrazně charakterizuje. 

Absolventi gymnázia se vracejí do své školy jako podporovatelé společenských akcí i jako 

rodiče současných studentů.  

 



 

 

 

Vážení přátelé, příznivci Gymnázia Na Vítězné pláni, 

   Nadační fond Gymnázia Na Vítězné pláni už bude letos na podzim slavit dvouleté výročí své 

existence. Splnil svůj úkol podpory slavnostních událostí provázejících padesáté výročí 

existence gymnázia. A ukázalo se, že své místo v životě gymnázia má i nadále. Podporuje a 

iniciuje vznik nových přínosných aktivit spojených se studentským životem gymnázia. Vedení 

školy úzce s nadačním fondem úzce spolupracuje. 

   Nadační fond slouží především k podpoře vícedenních zahraničních vzdělávacích akcí a 

mimoškolních aktivit studentů. Do nadačního fondu plynou drobné finanční dary 

soukromých dárců, většinou rodičů našich žáků, kteří se chtějí alespoň symbolickou měrou 

podílet na zlepšení materiálních podmínek studia svých dětí, ale čím dál častěji registrujeme i 

dary našich absolventů. Bohužel větší dárcovské příspěvky nadační fond nezaznamenal. 

Přestože víme, že někteří rodiče našich žáků se pohybují v podnikatelském světě, a tak by na 

neziskovou organizaci, zřízenou především pro dobro jejich dětí, přispívat mohli. Rodiče 

našich žáků na fungování nadačního fondu upozorňujeme na třídních schůzkách. 

   Věřím, že si nadační fond ve větším získá přízeň a důvěru dárců, a podaří se nám mnohem 

častěji i výrazněji poskytnout gymnáziu podporu, pořídit nové pomůcky, nebo vybavení 

učeben. Šetrně a odpovědně nadační fond hospodaří se svěřenými finančními prostředky, 

aby co nejlépe naplňovali smysl jeho existence. 

   Všem dárcům i těm, kteří se dobrovolně na akcích nadačního fondu podílejí, patří mé 

poděkování. Mám přání, aby nadační fond byl vnímán jako opora a záštita výchovně 

vzdělávacím a společenským aktivitám, které na Gymnáziu na Vítězné pláni probíhají.  

  

 

 

 

 

V Praze dne 24. června 2019                                                    Pavla  Imramovská 

                                                                                                       předsedkyně správní rady 

 

 

 

 



 

 

Hlavní aktivity Nadačního fondu Gymnázia Na Vítězné pláni 

 

 

Podpora celoškolních oslav padesátého výročí založení školy – GVP50 

Finanční příspěvky byly zasílány na účet nadačního fondu od jeho vzniku a budou vyúčtovány 

po konání oslav GVP 50, které se uskuteční 22. 6. 2018 v areálu Gymnázia Na Vítězné pláni. 

Konečné vyúčtování  oslav 50 let existence gymnázia bylo uzařeno. 

 

Příspěvky na kroužek horolezectví 

Vyučující tělesné výchovy Mgr. Martin Šmíd je vedoucím nepovinného předmětu 

Horolezectví, který vyučuje na Gymnáziu Na Vítězné pláni. Využívá horolezeckou stěnu, která 

je součástí sportovního vybavení školy.  Škola mu nemohla ze svého rozpočtu poskytnout 

dostatek finančních prostředků na pokrytí potřebného horolezeckého materiálu a pomůcek 

k nácviku lezeckých dovedností.  Příspěvky zasílali rodiče žáků účastnících se tohoto kroužku. 

 

Příspěvky na zahraniční exkurzi do Izraele  

Hlavní organizátor akce  Mb. José Babiera  připravil zahraniční  poznávací zájezd pro výběr 

žáků gymnázia. Akce se ale uskutečnila až v roce 2019. 

 

Příspěvek na divadelní představení v Českém Krumlově 

Žáci navštíví představení jako kulturní akci doplňující vodácký kurz, který se uskuteční 

v červnu 2019. 

 

Zahraniční zájezd Drážďany, Berlín 

Mgr. Pavlína Hrdinová připravila akci pro žáky GVP – konala se v prosinci 2018. 

 

Zahraniční zájezd Barcelona 

Mgr. Nikola Reinosová připravila akci pro žáky GVP – konala se v květnu 2018. 

Zahraniční zájezd Provence 



Mgr. Irena Bártová připravila akci pro žáky GVP – konala se v červnu 2018. 

 

Lyžařský kurz Lechtal 

Prostřednictvím nadačního fondu byl hrazen lyžařský kurz . 

 

Zahraniční zájezd USA + Kanada  

Mb. José Babiera připravil akci pro výběr žáků GVP. 

 

Zahraniční zájezd Švédsko – Dánsko 

RNDr. Helena Vondráčková připravila akci pro žáky GVP – září 2018. 

 

Zahraniční zájezd Řecko 

Mgr. Andronika Čolasová připravila akci  pro žáky GVP - září 2018. 

 

Adaptačním kurz –  pro první ročníky školního roku 2018/19 

Prostřednictvím nadačního fondu jsou uhrazeny náklady za dopravu a ubytování na 

seznamovacím kurzu – září 2018. 

 

Finanční zajištění maturitního plesu Gymnázia Na Vítězné pláni 2019 

Největší společenská akce gymnázia – maturitní ples ve velkém sále pražské Lucerny. Je 

reprezentativní akce, na které se setkávají příznivci gymnázia, rodiče žáků i absolventi se 

současným pedagogickým sborem a vedením  školy. Ples se uskuteční 28. 1. 2019 a bude 

hrazen z příspěvků nadačního fondu, které do něj plynou z prodeje vstupenek. Akce bude 

doúčtována finálně v dalším zúčtovacím období, ve sledovaném období nadační fond zajistil 

úhradu pozvánek na maturitní ples.  

Nákup učebnic a časopisů pro výuku cizích jazyků 

Prostřednictvím nadačního fondu byly mnohým žákům GVP nakoupeny jazykové učebnice – 

vždy nákup řídí vyučující cizích jazyků. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


