
 

 

Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2004 
 
 Pilná práce občanského sdružení SRPDŠ úspěšně pokračuje i v tomto roce. Je důležité, 
že všechny subjekty (studenti i vyučující) jsou si vědomi finančního - i když nevelkého – 
zázemí této organizace. Příjmy jsou i nadále tvořeny příspěvkem Kč 200,- na studenta (v 
případě sourozenců platí jen jeden z nich), výdaje mají již ustálenou strukturu, která v I. 
pololetí byla následující: 

Za I. pololetí roku 2004 proběhlo mnoho akcí. Zdůraznila bych ty akce, které jsou 
sportovního charakteru – např. nakupovaly se odměny pro soutěže dětí na lyžařské kurzu, 
kam jezdí pravidelně studenti sekund, 1.ročníků a kvint, tj. šesti třídních kolektivů. Dívky se 
zúčastnily soutěže ve volejbalu, a to okresního, po postupu i krajského kola, které se konalo 
v Pecce u Nové Paky a získaly 1. místo. Dále děvčata reprezentovala školu v okresním kole 
v atletice, kde získala postup do kola krajského. Chlapci se zúčastnili okresních kol ve fotbalu 
i v basketbalu. Iniciativní studenti kvarty A sami uspořádali školní turnaj ve florbale a byla 
jim uhrazena odměna a pohár pro vítěze. 

Pravidelně byly zakupovány knihy do žákovské knihovny, kterou má na starosti pan 
Ivo Forejt a která je studenty hojně a pravidelně využívána. V květnu byly maturitním třídám 
a v červnu všem ostatním kolektivům poskytnuty finanční prostředky na knižní odměny. 
Třídní učitelé dostávají zálohu, kterou musí doložit doklady o nákupu knih. Tento proces je 
zdlouhavý pro všechny zúčastněné strany, proto zkusíme na konci příštího školního roku 
pořídit v Knihkupectví Horová, Maur, s nímž máme výbornou spolupráci, kupony v hodnotě 
Kč 100,-, které budou k zakoupení knižních odměny použity. 

Dle rozpočtu byly uhrazeny náklady, související s výměnným pobytem našich 
studentů v Německu a v Dánsku. Byly zakoupeny vlajka a videokazeta jako dary a proplaceno 
občerstvení při posezení s německým a dánským vedením.  

Studenti se také zúčastnili mnoha olympiád, např. biologické, fyzikální, matematické, 
z anglického a francouzského jazyka. Každoročně zde dosahují pěkných úspěchů. Jedna 
studentka postoupila do celostátního kola v sólovém zpěvu a zúčastnila se ho v Karlových 
Varech, kde ji doprovázel M.Poutník. Děvčeti bylo uhrazeno ubytování a jízdné. V dubnu 
jsme uspořádali ve spolupráci se školou sběr papíru, který lze hodnotit jako podařený. Třídy 
na prvních třech místech obdrželi finanční odměny, které vlastně byly výtěžkem této akce. 
Těm, kdo se starali o vydávání Doutnáku, bylo zaplaceno jízdné do Prahy na soutěž 
FREINET – soutěž studentských časopisů. Doutnák se opět umístil na krásném 2. místě. 
Skřivánci opět zazpívali na zámku a naším účetnictvím prošla jejich odměna ve výši Kč 1 
500,-, kterou obdržel jejich vedoucí M.Poutník.  
 

Ve II. pololetí byly kromě knih do žákovské knihovny zakoupeny i 2 CD – Česká 
knihovna byla zařazena do této sbírky a Čeští panovníci do sbírky dějepisu.Byly uhrazeny 
náklady na jízdné nebo startovné na okresní kola v atletice, v basketbale, ve volejbale, 
v plavání atd. Protože jsme se často potýkali s tím, že organizace neměla razítko, nechali jsme 
ho udělat a přiřadili i k podpisovým vzorům v bance. Nejvíce položek v deníku zabírá 
maturitní ples, který byl jeden, a to. 4.12.2004. Pro tombolu byly přijaty dary věcné i finanční 
(ty byly vypořádány s FÚ přiznáním k dani darovací), za ni potom příjem a také příjem ze 
vstupenek byly zdroji financování této akce. Vyúčtování plesu je samostatně předloženo Radě 
rodičů ke schválení. 
 Jediným problémem se nyní jeví časově náročné ruční vedení deníku tohoto 
občanského sdružení. Tuto záležitost se pokusíme v dalším roce vyřešit. 
 
Zprávu vypracovala:  Ing. Eva Hedvíková 
V Náchodě dne: 31.3.2005 



 

 

 

Hospodaření SRPDŠ  od 01.01.2004 do 31.12.2004

Příjmy Celkem Návrh
zůstatek pokladna 9 336,30 Kč 9 336,30 Kč
zůstatek KB 22 754,29 Kč 22 754,29 Kč
příspěvky 121 800,00 Kč 121 800,00 Kč
dary (ples) 8 500,00 Kč
ze vstupenek (ples) 20 000,00 Kč 6 044,00 Kč
z tomboly (ples) 18 380,00 Kč
od MěstÚ 20 400,00 Kč 0,00 Kč
sběr 3 971,00 Kč 0,00 Kč
Horová,Maur 1 500,00 Kč
ples 0,00 Kč 0,00 Kč
zpět z maturit(nemoc) 100,00 Kč 0,00 Kč
Skřivánek 8 865,00 Kč 0,00 Kč
úrok od KB 40,70 Kč 65,41 Kč
KK-atletika dívky 896,00 Kč

CELKEM 204 452,70 Kč 160 000,00 Kč

Výdaje Celkem Návrh Zbývá

knihy do ŽK 8 271,00 Kč 15 800,00 Kč 7 529,00 Kč
Doutnák 5 264,00 Kč 7 000,00 Kč 1 736,00 Kč
návštěva ze zahr. 5 152,00 Kč 6 000,00 Kč 848,00 Kč
sport.akce, cestovné 30 492,50 Kč 12 000,00 Kč -18 492,50 Kč
knižní odměny 20 070,50 Kč 22 000,00 Kč 1 929,50 Kč
výroční zpráva 17 504,00 Kč 30 000,00 Kč 12 496,00 Kč
odměny za sběr 2 800,00 Kč 1 900,00 Kč -900,00 Kč
ples 35 278,00 Kč 0,00 Kč -35 278,00 Kč
maturity 11 600,00 Kč 11 300,00 Kč -300,00 Kč
poplatky KB 1 213,00 Kč 2 000,00 Kč 787,00 Kč
materiál 844,00 Kč 0,00 Kč -844,00 Kč
Rodina+škola 220,00 Kč 180,00 Kč -40,00 Kč
stolní fotbal 20 400,00 Kč -20 400,00 Kč

Skřivánek 8 865,00 Kč -8 865,00 Kč
CELKEM 167 974,00 Kč 108 180,00 Kč -59 794,00 Kč

Rekapitulace
Počáteční zůstatek 32 090,59 Kč    
Příjmy 204 452,70 Kč  
Výdaje 167 739,00 Kč  
Zůstatek 68 804,29 Kč   
z toho: zůstatek v pokladně 13 432,30 Kč    

zůstatek v KB 55 371,99 Kč  

Vypracovala: Ing.Eva Hedvíková

Schválili:       Lenka Zídková, předsedkyně SRPDŠ
                    Ing. Blanka Jedličková, místopředsedkyně.                       
V Náchodě dne 31.3.2005


