
Výroční zpráva  
Nadačního fondu SPŠE Rožnov p.R.  

za rok 2006 
 

Identifikace nadačního fondu: 
Nadační fond SPŠE Rožnov p.R. je právnickou osobou a je zapsán v nadačním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu N, vložce číslo 24.  
 
Sídlo nadačního fondu: Střední průmyslová škola elektrotechnická Rožnov p.R.,      
                                         Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm 
Identifikační číslo nadačního fondu: 658 91 384 
 
Správní rada: 
 
PhDr. Eva Fabianová          - předsedkyně správní rady 
Ing. Jana Josefíková            - člen správní rady 
Pavel Michlíček                  - člen správní rady 
Zdeňka Vavříková               - revizor 
 
Hodnocené období: 
1.1.2006 – 31.12.2006 
 
Zákon o Nadačních fondech č. 227/97 Sb. § 25 odst. 2: 
 

a) Přehled o majetku 
           Finanční prostředky ( stav k 31.12.2006) 
           Pokladna                                  7 794,-   Kč 
           Banka                                       8 605,91 Kč 
           Celkem                                   16 399,-  Kč 
 
           Závazky                                            0     Kč 
           Pohledávky                                       0     Kč 
 
b) Peněžní dary poskytnuté nadačnímu fondu 

Finanční dary od 5 fyz. a práv. osob                   18 500,- Kč 
        z toho určené na provozní činnost                    111,-Kč 
Celková výše                                                       18 500,- Kč 
 

c) Použití majetku nadačního fondu 
Majetek nadačního fondu byl použit v souladu s článkem III. Statutu Nadačního fondu  
SPŠE Rožnov p.R. na krytí nákladů hlavní činnosti v celkové výši  53 737,-Kč 
v tomto členění: 
 
- podpora výchovně vzdělávacího procesu, podpora sportovních a kulturních aktivit 

žáků 
     (např. nákup vzdělávacích testů VEKTOR)  

                                                                                                13 680,-Kč 
 

- modernizace učebních pomůcek 
      (např. nákup notebooku)                                       21 812,-Kč 



 
- podpora účasti žáků na reprezentaci školy ve středoškolských soutěžích, podpora 

talentovaných žáků 
(cestovní náklady při účasti v soutěžích, věcné odměny za mimořádné aktivity, 
občerstvení při sportovních turnajích) 
                                                                              18 245,-Kč 
 

Ve většině případů byly hrazeny skutečné náklady (kromě odměn za úspěšné umístění 
v soutěžích). 
 
d) 
Příspěvky vyšší než 10 000 Kč nebyly poskytnuty. 
 
e) 
Náklady související se správou fondu byly ve výši 1 170,-Kč, 
          Z toho               1 170,- Kč – poplatky za vedení účtu u KB. 
 
f)  
Dle §24 odst. 2 nemusí být účetní závěrka ověřena auditorem 
 
Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy. 
 
 
V Rožnově p.R. dne 6.4.2007 
 
 
Zpracovala: 
 
            Eva Fabianová, předsedkyně správní rady 
 
 
Schváleno: 
 
             Ing. Jana Josefíková, členka správní rady 
 
             Pavel Michlíček, člen správní rady 
 
             Zdeňka Vavříková, revizor 
       

 
 

            
 


