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Zpráva o hospodaření Sdružení rodičů, přátel a dětí
Jiráskova gymnázia 2002
Zmínka o této instituci ještě ve výroční zprávě nebyla. Jejím cílem
vždycky byla a je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny,
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při
plnění jejího poslání. Krásný, již starobylý peněžní deník byl založen
23.11.1967. Za tu dobu se v jeho vedení vystřídala spousta lidí, v té současné to
byla profesorka Karastojanovová, která tuto zodpovědnost předala 12.1.2000,
kdy se stala zástupkyní ředitele, profesorce Gerdě Škodové. Nyní je touto funkcí
pověřena od 1.5.2002 ekonomka školy ing. Eva Hedvíková.
Účetnictví je zatím vedeno v řádném peněžním deníku. Byl založen běžný
účet u Komerční banky. Postupně bude evidence převedena na PC s tím, že
banka nám poskytne homebanking, tj možnost přímého spojení s bankou přes
Internet. Přestože položek v tomto účetnictví není mnoho, znamená tento způsob
velkou časovou úsporu.
Problémem se nyní jeví, jako všude ve školství, střet školního a
finančního roku.

Návrh rozpočtu na školní rok 2001 – 2002 byl tento:
Příjmy:

Kč
Kč
Kč

6 1255,80
85 000,146 255,80

(zůstatek)
(příspěvky Kč 150,- na rodinu, ne na žáka)

Výdaje:

Kč
15 000,knihy do žákovské knihovny
Kč
19 000,knižní odměny ( cca Kč 800,- na třídu )
Kč
20 000,maturity ( Kč 2.000,- třídu )
Kč
4 000,cestovné ( např žáků na soutěže )
Kč
4 000,sportovní akce
Kč
4 000,návštěvy zahraničních studentů
Kč
25 000,výroční zpráva
Kč
30 000,k vyčerpání ze školního roku 2000 – 2001
Kč 109 000,Pozn.: návrh byl vypracován profesorkou G. Škodovou dne 20.11.2001.
Skutečný průběh rozpočtu byl rozdělen na dva časové úseky:
- od 01.01.2001 do 31.12.2001
- od 01.01.2002 do 31.12.2002
Hospodaření SRPDŠ od 01.09.2001 do 31.12.2001
Zůstatek k 01.09.2001:

67 145,80 Kč

Výdaje:

Celkem:

847,00 Kč
8 256,00 Kč
1 765,70 Kč
210,00 Kč
11 078,70 Kč

Zůstatek ke 31.12.2001:

56 067,10 Kč

knižní odměny
knihy do ŽK
jízdné na závody,odměny
Rodina a škola

Hospodaření SRPDŠ od 01.01.2002 do 31.12.2002
Příjmy
Zůstatek
příspěvky
dar MFF
ples
úrok od KB

56 067,10
114 000,00
5 000,00
38 612,90
242,29

CELKEM

213 922,29

Výdaje
knihy do ŽK
Doutnák
návštěva ze zahr.
sport.akce, cestovné
knižní odměny
výroční zpráva
ples
IVT
maturity
poplatky KB
doklady
Rodina+škola
CELKEM

Celkem

1.1.-30.4.

1.5.-31.12.

14 443,00
9 800,00
1 699,80
8 120,10
21 612,00
46 133,00
29 376,00
44 689,50
10 400,00
1 252,00
63,50
180,00

8 216,00
4 800,00
1 699,80
4 967,70 3 152,40
500,00 21 112,00
17 195,00 28 938,00
29 376,00
44 689,50
10 400,00
1 252,00
63,50
180,00

187 768,90

33 889,70 153 879,20

Rekapitulace
Počáteční zůstatek 213 922,90 Kč
Výdaje
187 768,90 Kč
Zůstatek
26 153,39 Kč
z toho:
zůstatek v pokladně
5 515,70 Kč
zůstatek v KB
20 637,69 Kč

6 227,00
5 000,00

Uplynulý kalendářní rok lze z hlediska hospodaření našeho občanského
sdružení hodnotit velmi pozitivně. To, že rodiče souhlasili s tím, že se bude
vybírat zvýšený příspěvek, oživilo možnosti, jak s těmito prostředky naložit.
V odsouhlasených položkách rozpočtu byly ty, které se pravidelně opakují
a umožňují zlepšení podmínek pro naše děti, tak i ty, které se vyskytly
mimořádně a vylepšily situaci ve výpočetní technice.
Byly zakoupeny knihy do žákovské knihovny, která je hojně
navštěvována. Studenti z ní čerpají nejen pro studium – lze např. zapůjčit knihy
v cizím jazyce – ale i pro své potěšení a zábavu.
Ani částka, vynaložená na nepravidelné vycházení časopisu Doutnák ,
není neopodstatněná. Důkazem toho je, že se po nedávném novém čísle jen
zaprášilo. Děti projevují svůj zájem o dění ve škole i navštěvováním diskuse na
internetových stránkách. Škoda, že se omezují většinou na kritiku a nikdo
nepřichází s návrhem řešení nebo nabídnutím pomoci.
Drobné částky byly vynaloženy na jízdné a odměny při sportovních
akcích – jedná se o okresní i krajská kola většinou sportovních soutěží nebo o
sladké odměny na lyžařském nebo cyklistickém kurzu.
Pravidelně je hrazeno předplatné časopisu Rodina a škola, kde lze najít
novou inspiraci i pro učitele i pro rodiče k tomu, jak lépe přistupovat k dětem.
Tento časopis je uložen u E. Hedvíkové a kdykoliv k dispozici zájemcům.
Každoročně jsou z těchto prostředků hrazeny knižní odměny pro výborné
studenty jednotlivých tříd dle uvážení třídního. Zrovna tak stejně již několik let
je vynakládána částka Kč 100,- na maturanta na občerstvení. I tímto způsobem
získávají maturity slavnostnější ráz.
V uplynulém období si zaslouží pozornost hlavně nákup výpočetní
techniky, na který byla věnována ještě větší částka, než jsme původně uvažovali.
Z částky 5 000,- Kč od Matematicko–fyzikální fakulty v Praze (za vzornou
reprezentaci školy na mezinárodním fóru ji obdržel profesor Polák) byl
v hodnotě Kč 5 450,- zakoupen pevný disk pro server naší školy. Za částku Kč
39 239,50 byly výhodně od firmy TECHPROG Náchod zakoupeny počítače do
počítačové učebny tak, aby vyhovovaly vyšším nárokům výuky informační a
výpočetní techniky.
Konečně velkým kladem byl i příjem ze spolupořadatelství stužkovacího
plesu. Tím snad byly položeny základní kameny k pokračování účasti studentů
na této akci. Velmi iniciativní studenti současných 4. ročníků (nutno pochválit
především Vendulku Štíchovou a Tomáše Nechutného) se snažili, sehnali
tombolu a zařídili spoustu záležitostí ke všeobecné spokojenosti. Ples byl
mimořádně vydařený, větší účast už kapacitně nebyla možná.

Na schůzce výboru SRPDŠ dne 10. dubna bude předložen a snad i
schválen návrh rozpočtu na rok 2003. Výše příspěvku zůstala stejná, tj. 200,Kč na rodinu. Tyto prostředky byly vybírány do konce března a budou uloženy
opět na účet v Komerční bance v Náchodě. Během roku z nich bude čerpáno dle
schváleného rozpočtu, který disponuje i malou rezervou ve výši cca 20 tis. Kč.
Příjmy
zůstatek v pokladně
zůstatek v KB
příspěvky cca
příjem z plesu

5 365,70 Kč
20 637,69 Kč
110 000,00 Kč
6 000,00 Kč

Celkem

142 003,39 Kč
Výdaje

knihy do ŽK
knižní odměny
maturity
cestovné, sportovní akce
zahraniční návštěvy
výroční zpráva
dataprojektor
Celkem
Plánovaný zůstatek

15 000,00 Kč
17 600,00 Kč
6 300,00 Kč
8 000,00 Kč
6 000,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
122 900,00 Kč
19 103,39

