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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, k pořádání 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, 

   od začátku školního roku (2019/20) v září 2019 bohužel žáci našeho gymnázia, na jejichž 

aktivity je především Nadační fond zaměřen, v aktivní, prezenční docházce dlouho nepobyli. 

Nadační fond Gymnázia Na Vítězné pláni proto v druhé půli sledovaného období poněkud 

stagnoval, řada akcí musela být z výše uvedených důvodů zrušena, finanční prostředky na 

účet zaslané musely být vraceny. Nejistota v možnostech konání akcí byla značná.  

   Přesto se Nadační fond GVP i v letošním roce do fungování našeho gymnázia zapojil. 

Dokázal, že je platformou podporující aktivní komunitní život této vzdělávací instituce, 

povyšuje jej na prostor propojování lidí, kteří zde studovali, pracovali, a současných žáků a 

jejich rodičů, kteří do školy vstupují s očekáváními „školy otevřené veřejnosti“. Nadační fond 

splnil tento svůj úkol především při organizaci maturitního plesu 2020 ve velkém sálu 

Lucerny. To je společenská akce, která vždy prezentuje gymnázium i Nadační fond GVP 

veřejnosti. A tak se ukázalo, že své místo v životě gymnázia má i nadále.   

   Přejeme si, aby Nadační fond sloužil k podpoře vícedenních zahraničních vzdělávacích akcí 

a mimoškolních aktivit studentů. Aby mohl podporovat žáky sociálně znevýhodněné, aby 

dokázal podpořit individuální potřeby žáků s uzpůsobenými podmínkami studia. Do 

Nadačního fondu plynou 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. Rodiče našich žáků na 

fungování Nadačního fondu upozorňujeme na třídních schůzkách i v dopise ředitele školy 

rodičům žáků. 

   Věřím, že si Nadační fond ve větším získá přízeň a důvěru dárců ze strany rodičů nově 

přijatých žáků, a podaří se nám mnohem častěji i výrazněji poskytnout prostřednictvím darů 

škole podporu, pořídit nové pomůcky, nebo vybavení učeben. Nadační fond hospodaří se 

svěřenými finančními prostředky šetrně a odpovědně, aby co nejlépe naplňovaly smysl jeho 

existence. 

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

poděkování. Hlasitě děkuji členům správní rady nadačního fondu, kteří svou prací směřují 

aktivity nadačního fondu správným směrem. Děkuji PDF CZ, s.r.o. za korektní vedení 

účetnictví nadačního fondu. 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 30. června 2021                                                   Pavla  Imramovská 

                                                                                                      předsedkyně správní rady NF GVP 

 

 

 



Aktivity Nadačního fondu Gymnázia Na Vítězné pláni ve sledovaném období 

 

Finanční zajištění maturitního plesu Gymnázia Na Vítězné pláni 2020 – leden 2020 

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 bude hrazen z příspěvků nadačního 

fondu, které do něj plynou z prodeje vstupenek.  

 

Projekční plátno Wall Frame Pro – březen 2020. 

Jako součást vybavení multifunkčnído sálu budovaného na GVP.  

 

Lyžařský kurz Lechtal – březen 2020 

Předmětová komise TV připravila lyžařský kurz pro 4.A,  4.B - březen 2020. Akce musela být 

z epidemiologických důvodů odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

Příspěvky na zahraniční exkurzi do Izraele – březen 2020 

Mb. José Babiera  připravil zahraniční poznávací zájezd pro výběr žáků gymnázia. 

 

Velikonoční Paříž  – duben 2020 

Mgr. Petr Erlebach připravil pro svou třídu 2.B poznávací zájezd. Akce musela být 

z epidemiologických důvodů odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

Nákup vybavení třídy školním nábytkem – květen 2020 

Z finančních darů bylo nakoupeno vybavení školním nábytkem od f. ALUXXON. 

 

Podpora realizace výstavy „Escape není jen tlačítko na klávesnici“  - květen 2020 

Podpoření realizace výstavy k projektu Erasmus + s názvem Refugees, týkající se uprchlické 

vlny migrantů v Řecku.  

 

Exkurze pro německy mluvící studenty do Berlína – červen 2020  

Mgr. Pavlína Hrdinová připravil pro žáky DSD třídy poznávací zájezd. Akce musela být 

z epidemiologických důvodů odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

 



 

Popis pamětních per Parker – červen 2020 

Pro studenty úspěšně zakončšivší studium maturitní zkouškou s vyznamenáním – předáváno 

při slavnostní zakončení studia. 

 

Návštěva jihočeského divadla v Českém Krumlově – součást vodáckého kurzu– červen 2020 

Mgr. Lucie Šiková připravila pro žáky 1.F třídy vodácký kurz. Akce musela být 

z epidemiologických důvodů odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

Poznávací zájezd na Korsiku – červen /září 2020 

Mgr. Irena Bártová připravila pro francouzsky mluvící žáky třídy 5.B/6.B poznávací zájezd, 

který byl v původním termínu, v červnu 2020 , vzhledem k epidemiologické mezinárodní 

situaci odvolán, a proto se uskutečnil až v září 2020.  

 

Školní výlet do Krkonoš – červen 2020 

RNDr. Helena Vondráčková připravila pro svou třídu školní výlet na Dvorskou boudu spojený 

s dobrovolnickou prací pro Krnap. 

 

Nákup technického vybavení multifunkčního sálu GVP –červenec 2020 

V budově školy se buduje nový multifunkční sál, který bude sloužit jako divadlo, studovna, 

relaxační místnost. 

 

Nákup 2 kusů notebooků - červenec 2020 

Dell Latitude s operační pamětí 4GB – cíleně pro práci asistentek pedagoga, které jsou 

přiděleny k inkludovaným  žákům. 

 

Nákup reprodukované skříně s plným rozsahem a výkonem 100 W RMS – červenec 2020 

Jako součást vybavení multifunkčního sálu.  

 

Nákup interiérového zařízení do místnosti asistentek pedagoga – červenec a srpen 2020 

Cílený dar rodiče žáka 

 

 

 



 

Zahraniční zájezd Řecko – srpen 2020 

Mgr. Andronika Čolasová  připravila akci pro žáky studující na GVP nepovinně řecký jazyk 

zájezd do Řecka . 

 

Adaptační kurzy po nové žáky 1. ročníků – září 2020. 

Organizují se pro žáky nově přijaté do 1. ročníků šestiletého a čtyřletého studia.  

 

Cyklisticko sportovní kurz pro žáky 3. a 5. ročníků – Stráž pod Nežárkou – září 2020 

Pravidelná sportovní akce pro žáky školy, pořádá předmětová komise TV - organizovala Mgr. 

Zdeňka Ordoš Nedvědová. 

 

Nákup mikrovlnné trouby Sencor SMW 1517RD  a rychlovarné konvice – září a říjen 2020 

Vybavení do kuchyňky pro žáky 

 

Technické vybavení třídy 2.A  - UMAX webkamery 2 kusy, Optoma vizualizér, klopový 

mikrofon– říjen 2020 

Rodiče žáků třídy 2.A společně věnovali NF.  

 

Poznávací a vzdělávací exkurze Švýcarsko – CERN - září 2020. 

RNDr. Helena Vondráčková připravila pro žáky poznávací a fyzikální exkurzi . Akce musela být 

z epidemiologických důvodů odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

Poznávací a vzdělávací exkurze Osvětim – Krakow – říjen 2020 

Mgr. Pavla Imramovská připravila pro žáky 6.B. Akce musela být z epidemiologických důvodů 

odvolána, neuskutečnila se, peníze se vracely.  

 

Nákup interaktivní obrazovka Activ Panel Cobalt 75´´ s příslůušenstvím – listopad 2020 

Cílený dar rodičů žáků třídy 1.A 

 

Nákup učebnic a časopisů pro výuku cizích jazyků 

Prostřednictvím nadačního fondu byly nakoupeny jazykové učebnice – vždy nákup řídí 

vyučující cizích jazyků – průběžně. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


