
 

 

 
Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2003 
 

V pololetní zprávě za hospodaření jsem si pochvalovala narůstající intenzitu 
spolupráce SRPDŠ a všech složek školy. Měla jsem i pocit, že se zlepšila informovanost 
studentů o tom, na co se vybrané finanční prostředky používají.  Na druhou  stranu překvapuje 
záporný přístup ( nebo záměrné zdůrazňování toho, že o tom nic neví ) např. studentů 
posledních ročníků k výběru Kč 200,- na rodinu pro rok 2004. Organizačně to začíná vypadat 
jako nezvládnutelná akce. Upozornění bylo na suplovací nástěnce od  5. února,  peníze se 
vybíraly od 23.2. do 5.3.2004. Poslední ze studentů se dostavil 23.března. Tři studenti částku 
zatím do 19.3.2004 částku nedali vůbec. 
 Od července je na internetu uveřejněna zpráva o hospodaření SRPDŠ za I. pololetí, 
nyní k ní přikládám i zprávu o hospodaření za celý kalendářní ( tj. účetní ) rok 2003.  

Za I.pololetí roku 2003 proběhlo mnoho akcí každoročních, mezi ně patří např. 
nákup odměn na lyžařské výcvikové kurzy, nákup knižních odměn pro pracovité studenty 
s vynikajícím prospěchem na konci školního roku nebo pro studenty, úspěšné v soutěžích a 
olympiádách, vyplacení určené částky Kč 100,- na osobu maturantům na pohoštění.  

Novinkou bylo přispění na dopravu třídě, která se spolu rozhodla strávit víkend na 
horách, nákup dárků do Německa a do Francie, kam jeli žáci s profesory na výměnný 
jazykový zájezd, úhrada pohoštění návštěvě z Dánska. Byl uhrazen částečný příspěvek na 
vydání školního časopisu Doutnák. Ten se dokonce umístil na 2. místě v soutěži školních 
časopisů Freinet, a proto byla autorům časopisu a účastníkům tohoto vyhlášení uhrazena 
doprava do Prahy a zpět na slavnostní vyhlášení. Studentům, kteří pracují ve Skřivánku, 
bylo přispěno na pořízení jednotných triček s potiskem. Naším účetnictvím prošlo i Kč 
1 500,-, které obdržel tento soubor za své vystoupení na náchodském zámku. Částka byla 
zpětně vyplacena Mgr. Poutníkovi, který velmi obětavě toto hudební těleso vede. Těm, kteří 
pracují v souboru DRED, byla přidána částka na jejich pobyt na soutěži divadelních souborů 
v Písku. Studenti dějepisného kroužku se zúčastnili 6. ročníku Uměleckých Ratibořic a 
dostali drobné odměny a také pochvalu od Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.  

Na začátku prázdnin byl konečně zakoupen i s naším přispěním Kč 30 000,- dlouho 
žádaný dataprojektor ( jako prémie i fotoaparát ), který bude sloužit nejen pro výuku, ale i pro 
činnost dětí i sboru ve volném čase. Plánovaná částka Kč 40 000,- na tuto záležitost byla 
snížena o Kč 10 000,-, které laskavě přispělo výrobní družstvo Sněžka s panem Čermákem. 
Tímto jim za dar škole děkujeme, zrovna tak i firmě Peacock, zastoupené ing. Michaelem 
Mikšovským a Nadaci Jiráskova gymnázia. 
 
 Ve II. pololetí roku 2003 probíhaly běžné akce jako okresní a krajská kola ve 
sportovních soutěžích, nákup knih do žákovské knihovny, akce dějepisného kroužku, 
vydávání časopisu Doutnák. Velikým úspěchem byla účast a konečné 4. místo 
v celorepublikové soutěži děvčat v lehké atletice pod vedením I. Rojtové. Nejdůležitější akcí 
bylo spolupořadatelství maturitního plesu, jehož samostatné vypořádání je součástí této 
zprávy. Tentokrát se na jeho organizaci podílelo více aktivních studentů a výsledek byl 
mimořádně příznivý. Jediným, bohužel, velmi zřetelným nedostatkem bylo nedodržení 
příslibu CDS Náchod a nepřistavení autobusů k odvozu účastníků ve směrech Hronov, 
Červený Kostelec  Nové Město nad Metují. Vedení firmy se veřejně omluvilo a jako 
kompenzaci přislíbilo zadarmo dopravu našeho pěveckého tělesa dle přání sbormistra.  
 
Zprávu vypracovala:  Ing. Eva Hedvíková 
V Náchodě dne: 29.3.2003 



 

 

 

Návrh hospodaření SRPDŠ na rok 2004

9 336,30 Kč      
22 754,29 Kč    
121 800,00 Kč  

6 044,00 Kč      
65,41 Kč         

160 000,00 Kč  

15 800,00 Kč    
22 000,00 Kč    
11 300,00 Kč    
12 000,00 Kč    
6 000,00 Kč      

30 000,00 Kč    
1 900,00 Kč      
7 000,00 Kč      
180,00 Kč         

2 000,00 Kč      
106 000,00 Kč  

Plánovaný zůstatek 54 000,00

Vypracovala: Ing.Eva Hedvíková

Schválili:       Lenka Zídková, předsedkyně SRPDŠ
                    PharmDr. Martin Roman, CSc.

V Náchodě dne 31.03.2004

Celkem

výlet ( ze sběru )
Doutnák

Rodina+škola
poplatky KB

maturity
cestovné, sportovní akce

zahraniční návštěvy
výroční zpráva

Výdaje

Příjmy

knihy do ŽK
knižní odměny

zůstatek v pokladně

Celkem
úroky od KB

příjem z plesu
příspěvky(-3 studenti)

zůstatek v KB


