ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2017
SRPDŠ jako spolek (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj.
kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva i
tabulky.
Rok 2017 byl tradičně zahájen náklady, které souvisely s plesem. Listopadový ples byl již
za námi, jeho vyúčtování proběhlo v roce 2016. Lednový ples si studenti udělali tak finančně
náročný, že jeden z rodičů musel náklady dorovnávat vysokým darem. Přes Komerční banku
bylo také provedeno vyrovnání s firmou SAVAGE COMPANY z listopadu 2016, z akce
Náchodských dnů poezie. Byly zakoupeny za výhodnou cenu propisovací tužky s logem
SRPDŠ, které budou dlouhodobě využity jako odměny pro žáky při soutěžích, hrách, atd.
Byly uhrazeny fotografie, které studenti zpracovali ve fotokroužku, vedeném Mgr. I.
Forejtem. To se děje několikrát za rok, velmi vydařené fotografie jsou pak vystavovány na
panelech ve škole. V lednu doprovodil Ing. D. Vích vynikající matematiky na seminář řešitelů
matematické olympiády do Hradce Králové a byly jim uhrazeny cestovní náklady. V zimních
měsících probíhaly lyžařské kurzy a vedoucím těchto kurzů byly propláceny náklady na
odměny v soutěžích do výše Kč 500,-. Kurzy jsou organizovány pro šest tříd, a to pro
sekundy, pro 1. ročníky a kvinty. Mgr. D. Zapletal byl s chlapci i dívkami v Jaroměři na
okresním kole basketbalu, hradili jsme startovné a cestovní náklady. Dne 19. 1. 2017 se konal
Den otevřených dveří a byly uhrazeny náklady obvyklé – např. pro německou sekci na
štrúdly, pro francouzskou sekci na „kavárnu, pro španělskou sekci na španělské speciality.
Dále byly zakoupeny různé kancelářské potřeby pro výtvarnice, které si tento den vždy
pořádně užijí. V Předměřicích nad Labem se konalo krajské finále ve florbale, kam žáky
doprovodil Mgr. J. Divišek. V Třebechovicích pod Orebem proběhl krajský přebor šachů, i
tam jsme měli zastoupení. Dvě družstva vedl Ing. Dusbaba, který u nás externě vede tento
zájmový kroužek. Jedenáct studentů v čele s Mgr. Jaroušovou pracovalo na biologickém
semináři „Budiž světlo“ ve Dvoře Králové nad Labem v souvislosti s přípravou na
biologickou olympiádu. Hrazeny byly všechny organizační poplatky i jízdné. Mgr. L. Slavík
byl se šestičlenným družstvem na republikovém finále v plavání, a to v Litoměřicích.
V únoru se podařilo zajistit studentům účast na robotické soutěži v areálu VIDA
v Brně. Jedná se o prestižní záležitost, dozorovala Mgr. R. Uždilová. Pět žáků bylo s Mgr. R.
Balcarovou v Pardubicích na soutěži „Chemiklání“. RNDr. Preclík se vydal se čtyřmi
studenty do Škody Mladá Boleslav na celodenní exkurzi, spojenou s programem a aktivitami.
I při školních kolech soutěží jsme poskytnuli žákům drobné dárky za umístění, např. v soutěži
v recitaci nebo v ruském jazyce. Studenti byli s Mgr. Jakubskou v Praze na dvoudenním
pobytu s fyzikou – 1. den „Jeden den s fyzikou“, 2. den „Fykosí fyziklání“. Žákyně prim a
sekund hrály v Broumově přehazovanou. V rámci dnů anglického jazyka, tentokrát na
„Havajských ostrovech“, byly jako každoročně zakoupeny pro všechny aktivně pracující
studenty dorty jako sladká odměna. V únoru proběhla krajská kola olympiád v německém
jazyce, zeměpisu, florbale i basketbale. Na přelomu března a dubna zorganizovala Ing. L.
Pavlíčková časově i finančně náročné Španělské dny, a to za přispění z Královéhradeckého
kraje i Města Náchod. Byl uhrazen tisk Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2015/2016.
V dubnu jsme proplatili náklady na cestu do Hradce Králové dvěma studentům a jedné
studentce při jejich účasti na krajském kole dějepisné soutěže, toto družstvo pak postoupilo a
soutěžilo úspěšně i na celostátní soutěži v Chebu. Probíhala další krajská kola v Hradci
Králové – v biologii, Puškinův památník v ruském jazyce. RNDr. J. Preclík byl s technicky
nadanými studenty v Praze na soutěži Matematický náboj, na soutěži Czech StudNET Awards
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2017. Pro výjezdy technických kroužků jsme obdrželi od firmy Saar Gummi Czech příspěvek
ve výši Kč 35 000,- do úplného vyčerpání bez časového limitu. Úspěšně zorganizovaný sběr
papíru znamenal pěkný přínos do naší pokladny. Z větších akcí vyzvedneme účast chlapců ve
florbalu v Liberci i florbalového družstva děvčat na celostátním finále v Jindřichově Hradci.
Aby děvčata mohla jet, přispěl nám mimořádně i Královéhradecký kraj. I letos jsme 2x
přispěli na účast družstev frisbee ve všech kolech středoškolské ligy. Byly zakoupeny knižní
kupony v hodnotě Kč 100,- jako odměny pro aktivní studenty, odměny určují třídní učitelé a
předsedové předmětových komisí.
Květen i červen 2017 byly finančně kritickými měsíci. Přistoupili jsme k tomu, že
jsme osvědčené spolupracovníky požádali o rychlou finanční výpomoc tak, abychom
nemuseli přistoupit k odhlašování žáků ze soutěží. Na „doklepání“ činnosti do konce června
nám přispěl Ing. Aleš Krtička z firmy Atelier Tsunami i paní Alice Horová z Knihy Náchod.
Dále např. pro účast studentů na Mistrovství republiky v šachu pomohla firma Saar Gummi
Červený Kostelec a nakonec i Kulturní a sportovní nadace Města Náchod. Poněvadž tato krize
byla avizována již na schůzkách v dubnu, odsouhlasili zástupci tříd navýšení příspěvku na Kč
400,- na studenta s tím, že i všichni sourozenci budou příspěvek hradit. Jedinými neplatícími
do budoucna tak budou ti, kdo pobírají jakoukoliv sociální dávku a písemně si požádají o
prominutí s doložením nároku. Jako jedni z mála se v květnu sešli studenti 7. V ke
společnému prožití víkendu na Pavlišově a využili tak příspěvku na tyto utužovací akce.
V Praze byl Mgr. J. Geťko s 9 žáky na finále soutěže Pangea – matematické soutěže pod
záštitou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností. Byly vyplaceny obvyklé
příspěvky na maturity v hodnotě Kč 100,- na žáka. Mgr. D. Zapletal byl v Novém Města nad
Metují na okresním kole v atletice v Novém Městě nad Metují, Mgr. Polák se dvěma
soutěžícími v Praze na technické konstrukční soutěži „Vyrob si svůj Stirlingův motor“.
V červnu proběhl tradiční Deset Deka festival. Ten organizuje Mgr. Štěpán Macura, donátory
jsou pravidelně Královéhradecký kraj, Město Náchod a Kulturní a sportovní nadace města
Náchod. Akce je vysoce hodnocená, jak účinkujícími, tak obecenstvem.
Právě kvůli nedostatku finančních prostředků byly příspěvky vybrány již na začátku
září, aby nebyla ohrožena další činnost spolku. Za něho jsme požádali o příspěvek na pobyty
primární prevence z Mimořádných účelových prostředků MUP Královéhradeckého kraje a
bylo nám vyhověno. Přes naše účetnictví tedy prošly třídenní pobyty nových kolektivů, které
se velmi osvědčily. Žáci se poznají za okolností mimo školu, projeví se jejich vlastnosti a
postoje a snáze se zařadí na místo, které si vyberou mezi novými spolužáky. A s novým
školním rokem nastaly opakující se aktivity – maturanti začali nacvičovat předtančení a
program na maturitní ples, objednávat maturitní stužky na stužkovací večírek a maturitní
šerpy na maturitní ples. Mgr. R. Brát vyjel s nejlepšími studenty pro pochvalu k hejtmanovi
Královéhradeckého kraje. Mgr. J. Ježek vyčerpal část příspěvku EVVO (Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta) z odboru životního prostředí Města Náchod na zhotovení
webových stránek.
Říjen probíhal opět ve znamení plesových nákladů, v počátcích příprav úhradou
nákladů na stužky a šerpy. Hradily se cesty do Jičína na krajská kola přespolního běhu a
atletiky. Dále jsme platili roční předplatné časopisu Rodina + škola a aktualizaci účetního
programu, do kroužku šachů publikace k jejich práci. Skupina studentů byla s Mgr. Slavíkem
na turnaji ve frisbee v Hradci Králové, s Mgr. Půlpánovou v Praze.
V listopadu probíhala pravidelná akce „Náchodské dny poezie“, organizovaná Mgr.
Štěpánem Macurou. Její náklady jsou podchyceny v našem účetnictví. I o příspěvky totiž
žádáme jménem našeho spolku, a to Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Město Náchod,
Kulturní sportovní komisi města Náchod, příp. další donátory. V tomto Roce to byla firma
Kamat z Nového Města nad Metují. Akce má příznivý ohlas, hodně stálých fanoušků. I nadále
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byly propláceny náklady na listopadový ples. RNDr. Matěnová doprovodila žáky na
přípravný seminář Biologické olympiády do Dvora Králové nad Labem. Dva plnoletí studenti
byli sami na přípravném semináři chemické olympiády v Praze. Na krajské kolo Logické
olympiády do Hradce Králové doprovodila žáky Mgr. G. Škodová. Konala se okresní finále
ve florbale v Polici nad Metují a v basketbale v Jaroměři. Byl zakoupen malý sud limonády
jako občerstvení pro soutěžící okresního kola – šachy. 29. 11. 2017 byl vyúčtován ples, který
se konal 25. 11. 2017. V Chebu se konala Dějepisná olympiáda, účastníkům byla proplacena
jen doprava do města a zpět. Ostatní náklady hradili pořadatelé ze štědrého grantu. Proběhla
akce sběr papíru s výsledkem více než potěšujícím (viz tabulky).
V prosinci jela děvčata na krajské kolo ve volejbale do Nové Paky, tentokrát je vedl
Mgr. D. Zapletal. Chlapci v čele s Mgr. Petrem Šulcem se kvalifikovali do Finále Poháru
ASŠK ČR v házené SŠ, proplacena byla cesta. Mgr. I. Sršňová byla se studenty na
přípravném semináři matematické olympiády v Hradci Králové. Školní futsalová liga i
s našimi zástupci proběhla v Lázních Bělohrad, akci zajišťoval svou přítomností Mgr. D.
Zapletal. V Praze proběhl 9. ročník Robosoutěže, kde se zúčastnili naši žáci pod vedením
RNDr. J. Preclíka. Další příprava na Biologickou olympiádu byla uspořádána v Hradci
Králové a tam byli studenti v čele s RNDr. I. Matěnovou. Na závěr roku byla znovu
uspořádána oblíbená akce – Den her. Odměny na soutěže byly převážně zakoupeny
v Kauflandu a hrazeny kartou.
Činnost za celý rok lze hodnotit velmi kladně. Stále pravidelně přibývá počet položek
v peněžním deníku, za rok 2017 jich bylo 322. Děkuji tímto všem organizacím, rodičům i
studentům, kteří se na naší práci aktivně podílejí.
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