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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci za rok 2017 

 

1) Základní informace 

Nadace školy pro sluchově postižené na Svatém Kopečku byla založena dne 7. 4. 

1993, dále Základní školou pro sluchově postižené v Olomouci registrována Okresním 

úřadem v Olomouci pod registračním číslem 075/0493. Roku 1999 proběhla 

transformace Nadace na Nadační fond. Statutární orgán Nadace rozhodl v souladu 

s paragrafem 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, 

požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond školy pro sluchově postižené 

v Olomouci. 

IČO organizace je 48770876. 

 

Účelem Nadačního fondu je přispívat k rozvoji výuky sluchově postižených dětí 

podporou modernizace učeben a vytvářením podmínek pro uplatnění žáků 

v praktickém životě. 

 

Funkční období členů správní rady je tříleté. 

Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady 

svolává  

a řídí zasedání správní rady, pokud touto povinností nepověří jiného člena správní 

rady. Předseda je povinen svolat správní radu nejméně dvakrát ročně a jinak vždy, 

požádá-li  

o to člen správní rady nebo revizor. 

Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen  

se zúčastnit jednání osobně. 

K rozhodnutí správní rady o sloučení Nadačního fondu s nadací nebo s jiným 

nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech  

je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací 

právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedajícího. 

Správní rada jedná jménem Nadačního fondu takto: vystupovat a zavazovat se může 

předseda správní rady samostatně. Podepisován se děje tak, že k předtištěnému nebo 

napsanému názvu Nadačního fondu připojí předseda správní rady svůj podpis. 

Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. 

 

Příspěvky byly v předchozích obdobích poskytovány: 

- žákům Speciální základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, 

- pedagogickým pracovníkům SZŠ, MŠ a pracovníkům SPC při tomto zařízení, 

na základě smlouvy byly ve výjimečných případech příspěvky poskytovány 
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sluchově a zdravotně těžce postiženým žákům, kteří byli žáky školy, ale nemohli 

se vzhledem ke svému zdravotnímu postižení účastnit akcí školy. Těmto žákům 

byl poskytnut na požádání třídního učitele a rodičů příspěvek na ozdravný pobyt, 

lázně, zdravotní pomůcky aj. 

Mimo obecného naplňování účelu Nadačního fondu byly nadační příspěvky 

poskytovány např.: 

- vybavování a modernizování tříd a internátů, zakoupení speciálních pomůcek  

pro sluchově postižené, studijní a vzdělávací pobyty žáků a pedagogických 

pracovníků na základě smlouvy s vymezením podmínek. 

 

 Historie: 

Co se historie týče, Nadace byla zaregistrována na Okresním úřadě dne 7. 4. 1993  

pod registračním číslem 075/ 0493 pod názvem Nadace škole pro sluchově postižené  

na Svatém Kopečku se sídlem Budova ZŠ pro sluchově postižené, Sadové nám. 39, 

Svatý Kopeček. Zřizovatelem byla Základní škola pro sluchově postižené v Olomouci 

– Svatém Kopečku: PSČ: 783 51, Sadové nám. 39. 

Dne 1999 proběhla transformace Nadace na Nadační fond. 

 

 

2) Orgány, zaměstnanci 

 

Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci řídí tříčlenná správní rada. 

Členy správní rady pro období do 20. 8. 2017 jsou: 

 

Členka správní rady, předsedkyně správní rady: 

Mgr. Táňa Vozáková 

 

Členka správní rady: 

Mgr. Hana Marková 

 

 

Členka správní rady: 

Olga Králová 

 

Dobrovolný člen - hospodář: 

Jana Reitingerová 
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Dne 20. srpna 2017 však stávající správní rada odstoupila a od 21. srpna 2017 funguje 

Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci v novém složení. 

Předsedkyně správní rady:  

Mgr. Michaela Bočková 

 

Členka správní rady:  

Mgr. Kateřina Jílková 

 

Členka správní rady:  

Kristina Nesvadbova, DiS. 

 

Revizor:  

Ing. Radka Štarnovská 

 

Od zvolení do funkce jsme se začaly v první řadě seznamovat s legislativou  

a dokumentací ve spolupráci s paní Bc. Miladou Šnajdrovou – poradcem pro NNO  

a neziskový sektor, lektorka a poradkyně hejtmana pro NNO olomouckého kraje, která 

nám pomáhala s vypracováním veškerých dokumentů, které jsou potřebné pro správné 

fungování a zápis do veřejného rejstříku. Rozhodly jsme se také  

pro úpravu zakladatelské listiny a statutu NF, tvorbu nového loga a vypracování nových 

formulářů pro poskytování příspěvků.  

Naše nové logo: 

  

 

 

 

Náš nový statut je součástí této výroční zprávy, viz. níže. 
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Statut 

Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci 

 

Preambule 

Nadace školy pro sluchově postižené na Svatém Kopečku byla založena dne 7. 4. 1993. 

Statutární orgán Nadace rozhodl v souladu s paragrafem 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb.,  

o nadacích a nadačních fondech, o změně právní formy na Nadační fond školy pro sluchově 

postižené v Olomouci. 

I. 

Název a sídlo Nadačního fondu 

1. Název: Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci (dále jen Nadační fond). 

2. Sídlo: tř. Kosmonautů 881/4, Olomouc 772 00 

3. IČ: 487 70 876 

II. 

Doba trvání Nadačního fondu 

Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.  

III. 

Účel Nadačního fondu 

Účelem Nadačního fondu je: 

1. všestranná podpora sluchově postižených dětí, zejména dětí, žáků a studentů Střední 

školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 

4, včetně, i podpora jejich začlenění do společnosti a praktického života. 

2. podpora činnosti školy a materiální pomoc při vybavení a modernizaci zařízení školy  

a souvisejících školských zařízení. Podpora profesního rozvoje zaměstnanců školy  

a jejich školských zařízení (dále jen školy). 

 

IV. 

Předmět činnosti Nadačního fondu 

Činnost je zaměřena zejména na: 

a) kulturní, společenské, vzdělávací, pohybové a sportovní akce pro děti, žáky  

a studenty školy, jejich rodinné příslušníky a přátele, i pracovníky školy, 

b) integrační aktivity pro širokou veřejnost spolu s dětmi, žáky a studenty školy, 

jejich rodinnými příslušníky a přáteli i s pracovníky školy, 
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c) aktivity rozvíjející profesní i osobní kompetence zaměstnanců školy a pedagogů 

školských zařízení, 

d) pobytové integrační a ozdravné aktivity pro děti, žáky a studenty školy, 

e) pomoc při zajištění vybavení a modernizaci školy, 

f) poskytování příspěvků dětem, žákům a studentům školy k překlenutí obtížné 

životní situace, 

g) benefiční akce na podporu cílových skupin, 

h) spolupráce s laickou i odbornou veřejností, relevantními organizacemi, institucemi 

a veřejnou správou, 

i) propagační, osvětová a popularizační činnost v oblasti problematiky sluchového 

postižení a kombinovaných vad. 

 

V. 

Orgány Nadačního fondu 

Orgány Nadačního fondu jsou: 

a) správní rada,  

b) předseda, 

c) revizor. 

 

VI. 

Správní rada Nadačního fondu 

1. Správní rada má 3 členy. 

2. Správní radu volí odstupující správní rada se schválením zřizovatele. 

3. Funkční období správní rady je pětileté.  

4. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být zvolen jen dvě po sobě 

jdoucí funkční období. 

5. Členství ve správní radě vzniká volbou členů správní rady a zaniká:  

a) uplynutím funkčního období,  

b) odvoláním zřizovatele,  

c) vzdáním se funkce,  

d) úmrtím,  

e) ztrátou bezúhonnosti. 

6. Správní rada jedná nejméně dvakrát ročně a svolává ji předseda Nadačního fondu. Pokud  

to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady. 

Správní rada se sejde i na žádost Revizora. 

7. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti, zejména: 

a) volí si svého předsedu, 

b) schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního 

fondu, 

c) schvaluje záměry pro činnost Nadačního fondu pro příslušný rok, 

d) vydává vnitřní předpisy Nadačního fondu, 
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e) projednává, schvaluje projekty Nadačního fondu, 

f) rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku, o podmínkách jeho poskytnutí a formě, 

g) rozhoduje o změně a doplnění statutu se souhlasem zřizovatele, 

h) schvaluje předem dispozici s nemovitým majetkem či movitým majetkem v hodnotě 

nad 50.000,- nebo uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro Nadační fond závazek 

nebo pohledávka vyšší než 50.000,- Kč. 

8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. O zrušení 

Nadačního fondu a o vypořádání likvidačního zůstatku, o jmenování a odvolání Revizora, 

o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada všemi hlasy členů 

správní rady. 

9. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

VII. 

Jednání a podepisování jménem Nadačního fondu 

1. Jménem Nadačního fondu jedná samostatně předseda. 

2. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Nadačního fondu 

připojí předseda svůj podpis. 

 

VIII. 

Revizor Nadačního fondu 

1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. 

2. Revizora jmenuje správní rada Nadačního fondu. 

3. Funkční období Revizora je pětileté. Po skončení funkčního období může být Revizor  

do této funkce opětovně jmenován. 

4. Funkce Revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadačního fondu. 

5. Revizor Nadačního fondu je oprávněn:  

a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, 

b) přezkoumávat vedení účetnictví a roční účetní závěrku Nadačního fondu, 

c) dohlížet, aby Nadační fond vyvíjel činnost ve shodě s nadační listinou i statutem, 

a v souladu s právními předpisy, 

d) upozorňovat správní radu Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy  

na jejich odstranění, 

e) vyjadřovat se k výroční zprávě Nadačního fondu. 

6. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn: 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu, 

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, 

pokud tak neučiní předseda správní rady, 

c) účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním. 
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7. Revizor je povinen nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své 

kontrolní činnosti. 

8. Funkce Revizora Nadačního fondu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) písemným odstoupením k rukám předsedy správní rady, 

d) odvoláním. 

 

IX. 

Majetek a hospodaření Nadačního fondu 

1. Prostředky na svou činnost získává Nadační fond zejména, nikoliv však pouze, z dědictví 

a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu 

svého majetku.  

2. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Nadačního fondu mohou být 

obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Nadačního fondu. 

 

X. 

Poskytování příspěvků Nadačního fondu 

 

1. O poskytnutí příspěvku Nadačního fondu fyzickým i právnickým osobám rozhoduje 

správní rada Nadačního fondu v souladu s účelem, pro který byl Nadační fond zřízen. 

2. V případě zjištění jakéhokoli rozporu použití příspěvku se stanovenými podmínkami  

je Nadační fond oprávněn vymáhat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části  

za podmínek určených správní radou. 

3. Nadační příspěvky se přidělují a poskytují způsobem určeným vnitřním předpisem. 

4. Členům orgánů Nadačního fondu a osobám blízkým nelze nadační příspěvek poskytnout. 

5. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků zveřejní Nadační fond v nejbližší následující 

výroční zprávě.  

 

XI. 

Zveřejnění výroční zprávy Nadačního fondu 

1. Nadační fond vydává výroční zprávu a je povinen ji zveřejnit nejpozději vždy do uplynutí 

6 měsíců pro skončení účetního období. 

2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu za hodnocené 

období a dále všechny údaje předepsané zákonem. 

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu se zveřejňuje uložením  

do sbírky listin. 
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XII. 

Zrušení Nadačního fondu 

1. Nadační fond zaniká z důvodů uvedených č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnutím 

soudu. 

2. O zrušení Nadačního fondu může také rozhodnout správní rada, jestliže: 

a) Nadační fond nenaplňuje dlouhodobě svůj účel, 

b) finanční situace Nadačního fondu neumožňuje po delší dobu uhrazovat svoje závazky. 

3. Současně s rozhodnutím o zrušení Nadačního fondu určí správní rada likvidátora a způsob 

naložení s likvidačním zůstatkem. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení Nadačního fondu 

1. Nestanoví-li tento statut jinak, řídí se právní vztahy Nadačního fondu zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

2. Statut je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel, jeden bude uložen 

v dokumentech Nadačního fondu a jeden bude přiložen k návrhu na zápis Nadačního fondu 

do veřejného rejstříku. 
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3) Činnost v roce 2017 

V tomto roce se Nadační fond zapojil do nejrůznějších aktivit spojených se školou  

pro sluchově postižené a podílel se na financování například těchto akcí: 

 

Zimní škola v přírodě ZŠ 

Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci přispěl žákům základní 

školy, kteří se v měsíci lednu zúčastnili Zimní školy v přírodě s lyžařským výcvikem 

v Hynčicích pod Sušinou, na jízdné na lyžařském vleku částkou 15 850,- Kč  

a na autobusovou dopravu částkou 12 496,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem SŠ  

Ve dnech 21. 1. – 25. 1. 2017 se uskutečnila Zimní škola v přírodě střední 

školy - praktické školy dvouleté s lyžařským výcvikem na krásném místě v podhůří 

Jeseníků v Koutech nad Desnou. Nadační fond přispěl žákům střední školy – praktické 

školy dvouleté na jízdné na lyžařském vleku a dopravu tam i zpět částkou 5 287,- Kč.  
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Soutěž o nejlepší muffin 

Dne 28. 3. 2017 byl ve škole uspořádán již 3. ročník soutěže „O nejlepší 

muffin“, na téma „bezlepkový“. Akce se zúčastnilo 8 týmů z různých praktických škol 

jednoletých a dvouletých z blízkého okolí, ale i ze vzdálených míst Moravy. Nadační 

fond přispěl na tuto soutěž částkou 2 215,- Kč a zajistil hodnotné věcné dary od firem 

Tupperware a Dřevotvar. Firmám velice děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní akce školy 

Ve dnech 19. – 21. 3. 2017 se neslyšící lyžaři sešli v Koutech nad Desnou,  

kde se konalo Mistrovství České republiky v alpském lyžování. Ze školy se zúčastnili 

tři odvážlivci. Všichni byli úspěšní a mohli se radovat z krásného umístění. Nadační 

fond přispěl částkou 4 120,- Kč na úhradu skipasů. 
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Dalšími akcemi byla například účast na celorepublikovém mistrovství  

ve florbalu v Plzni, turnaj v basketbalu dívek a turnaj v malé kopané, účast žáků 

základní školy na mistrovství ČR SPŽ v plavání – Plzeň. Nadační fond se na těchto 

sportovních akcích podílel finančními příspěvky na dopravu a startovné, odměnami 

pro soutěžící. 

 

Dále také v roce 2017 přispěl Nadační fond školy pro sluchově postižené 

v Olomouci finančními příspěvky na dárky pro vycházející žáky SŠ, ZŠ i MŠ,  

na školní výlety a na nákup drobných předmětů a pomůcek souvisejících s výukou. 

 

V roce 2017 se Nadační fond zapojil do nejrůznějších aktivit spojených se školou  

pro sluchově postižené a získal finanční dary například z těchto akcí: 

 

Stánek Dobrého místa pro život 

V prosinci 2017 se uskutečnil prodej punče ve stánku Dobrého místa pro život. 

Čistý zisk z prodeje na stánku a prodeje kalendáře DMPŽ  činil 26 494,- Kč  

a 9 300,- Kč. Byl v plné výši vložen na účet Nadačního fondu školy. 
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Prodejní Vánoční výstava 

Dne 21. prosince 2017 se opět uskutečnila tradiční prodejní vánoční výstava 

výrobků žáků střední školy – praktické školy dvouleté. Žáci ji pečlivě připravovali 

v praktických činnostech již od října a odměnou pro ně bylo velké množství 

prodaných výrobků a také krásná finanční částka v hodnotě 13 250,- Kč, která byla 

vložena do Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity pořádané Nadačním fondem:  

Sběr víček od PET lahví 

Doposud se nasbíralo pouze malé množství víček od PET lahví, proto tento 

sběr bude probíhat i nadále. 

Sběr papíru 

 Výnos za sběr starého papíru byl v tomto kalendářním roce 7 116,- Kč. 
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4) Finanční zpráva 

 

Rozbor hospodaření: 

 

Do roku 2017 Nadační fond vstoupil s částkou 262 233,91 Kč. 

V roce 2017 Nadační fond dosáhl příjmů 52 610,- Kč. 

Účetní závěrka je vyvěšena ve sbírce listin veřejného rejstříku Krajského soudu 

v Ostravě. 

Přijaté dary za rok 2017: 

Miroslava Jiroutková          2 000,- Kč 

Táňa Vozáková          5 150,- Kč 

Veronika Králíčková          3 460,- Kč 

Výtěžek ze školní výstavy PŠ      13 250,- Kč  

V. Kouřil           2 400,- Kč 

Ing. Ďoubek           1 150,- Kč 

Mgr. Oldřich Beneš          5 000,- Kč 

FONIATRIKA LK s.r.o.       25 000,- Kč 

J. Kratochvíl           1 000,- Kč 

MUDr. Aleš Marek          4 000,- Kč 

EVERSTAR s.r.o.        20 000,- Kč 

AVE CZ           7 116,- Kč 

MATHEO S.R.O.             416,- Kč 

Restaurace a penzion Praha, Dolní Dunajovice      1 000,- Kč 

Jana Reittingerová          2 400,- Kč 

Dobré místo pro život       26 494,- Kč 

Kalendáře DMPŽ           9 300,- Kč 

Dobré místo pro život      35 590,- Kč 
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Audiometr 

Koncem roku 2017 byl ve škole firmou Widex Line spol. s r.o. instalován zcela 

nový moderní hybridní audiometr pro vyšetření tónové a slovní audiometrie. Tento 

nový přístroj Interacoustics AD629B nahradil starší, již nefunkční audiometr, který 

škola, ale i SPC při škole, dlouhodobě využívali prostřednictvím své odborné 

pracovnice. Přístroj škola mohla pořídit díky štědrým dárcům MUDr. Lence 

Kulichové – FONIATRIKA LK s.r.o. (Šumperk) a firmě Everstar s.r.o. 

(Šumperk), zastoupené Milanem Kulichem, kteří finanční částku 90.000 Kč 

poukázali na účet Nadačního fondu školy. Z tohoto přijatého daru byl zakoupen nový 

audiometr. Finančním darem 9.136 Kč se také podílela firma Widex Line spol. s r.o., 

zastoupená Ing. Petrem Dolečkem. Díky zprovoznění nového audiometru bude opět 

možné ve škole, tedy v prostředí, které je pro děti známé a vstřícné, a které zná jejich 

individuální potřeby, provádět nácvik tónové i slovní audiometrie, orientační měření 

sluchu, ale také nácvik pro vyšetření sluchu v lékařském prostředí.  

 

Výdaje Nadačního fondu byly v roce 2017 ve výši 58 668,- Kč. 

Celkový stav finančních prostředků nadačního fondu k 31. 12. 2017  

činil 234 112, 28,- Kč.  

Naše velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nám poskytli věcný  

či finanční dar. Velmi si toho vážíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Bočková 

Předsedkyně správní rady 

 

 

 

V Olomouci 29. 6. 2017 


