Na začátku září 2005 probíhaly obvyklé činnosti. Byly uhrazeny náklady na jízdné a startovné na soutěže.
Uskutečnily se (opět s velmi kladnou odezvou od dětí) pobyty primární prevence, kdy se nové kolektivy na
začátku školního roku na třídenním výletě blíže seznamují. Část nákladů byla hrazena z příspěvku
Královéhradeckého kraje, část z grantu Města Náchod, část hradili rodiče. Rádi bychom v těchto pobytech
pokračovali, pro dobré vztahy mezi seznamujícími se dětmi mají velký význam.
Dále se skupina pedagogů zúčastnila večeře s přáteli z Německa, kteří zde byli opět na podzim na
výměnném pobytu.
Konec roku byl ve znamení maturitního plesu, s nímž je spojeno velké množství práce i položek v deníku.
Tentokrát se sami studenti zasadili o to, že plesy pro čtyři končící třídy budou dva, další byl zorganizován
v lednu roku 2006. Tak to i zůstane, protože maturující studenti si při jednom plesu pro čtyři třídy stěžovali, že
je málo vstupenek nejen pro jejich rodinné příslušníky, ale i pro ostatní zájemce (např. pro bývalé absolventy
atd.). S organizací plesů opět vydatně studentům pomáhala paní Misarová a pan Javůrek.
Finanční prostředky SRPDŠ čerpá i pan Forejt, který je pověřen vedením žákovské knihovny a neustále ji
doplňuje o nové knihy.
V lednu roku 2006 proběhl druhý maturitní ples. Trochu jsme se obávali, jestli bude opět vyprodáno, ale
povedlo se. Byl to úspěch nejen finanční, ale i pořadatelský.
Dále byly zakoupeny odměny do soutěží na lyžařských kurzech, byly hrazeny ceny pro účastníky recitační
soutěže, pohár pro účastníky celoškolského turnaje ve florbale, ceny pro studenty, kteří se zúčastnili soutěže
v recitaci, byl 2x uhrazen tisk časopisu Doutnák ve výši Kč 10 000,- Kč. Část nákladů na tisk časopisu
(obyčejně asi polovina platby) je vždy hrazen z tržby z jeho prodej. Jeden výtisk stojí 15,- Kč.
Byly vybírány příspěvky v nezměněné výši Kč 200,- na studenta a rodinu, což znamená, že každá rodina
zaplatí jen výše uvedenou částku.
Nadále probíhaly pravidelné platby, např. nákup dárku pro německé přátele při výměnném pobytu, úhrada
cestovného a startovného do okresních i krajských kol sportovních soutěží.
Pod hlavičkou SRPDŠ bylo zažádáno o příspěvek ve výši 5 000,- Kč z odboru životního prostředí MěstÚ
Náchod na akci J. Ježka „Týden pro Zemi“, tento příspěvek byl řádně v termínu vyúčtován. Dále jsme s pomocí
paní Pšeničkové z MěstÚ žádali o příspěvek pro Sboreček na zájezd do Anglie, a to z grantů
Královéhradeckého kraje. Tam se nám, bohužel, finanční prostředky nepodařilo získat. Úspěšní jsme byli při
žádosti o dotaci z Kulturní a sportovní nadace města Náchod pro účast Skřivánku na festivalu písní na
Slovensku ve výši 5 000,- Kč. I tato částka byla řádně vyúčtována poskytovateli. Toto pěvecké těleso
vystupovalo i v Praze a při reciproční výměně bylo pražským kolegům hrazeno pohoštění.
V květnu byly zakoupeny a uhrazeny stolní fotbaly, tentokrát odsouhlasili rodiče nákup dalších 5 kusů.
V květnu byl také třídním oktáv a 4. ročníků předán příspěvek na občerstvení u maturit ve výši Kč 100,- na
maturujícího studenta. Bylo uhrazeno skupinové zdravotní pojištění při zájezdu Sborečku do Polska. Ve dvou
dnech proběhl úspěšně sběr papíru a třídám na prvních třech místech byla vyplacena odměna.
Studenti se zúčastnili jazykové, fyzikální, chemické, matematické i biologické olympiády a za jejich
iniciativu jim byly zakoupeny knižní odměny. Odměny byly zakoupeny i pro děti, které aktivně pracují
v divadelním kroužku PaedDr. Blanky Dvořáčkové.
V červenci a srpnu probíhal jen pohyb na účtu v KB formou nezbytných plateb.
Celkově lze hodnotit práci našeho občanského sdružení velmi kladně. Právě tato právní forma umožňuje
žádat o různé granty na podporu mimoškolní činnosti studentů. V tomto školním roce pracovaly všechny
zúčastněné strany velmi aktivně, scházela se i Studentská rada, začala pracovat Rada školy a s vedením školy
jsme se snažili všechny problémy ihned řešit. Přivítali bychom větší aktivitu samotných studentů, jejich nové
nápady na využití těchto společných prostředků.
Ing. Eva Hedvíková
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příspěvky
dary (ples)
ze vstupenek (ples)
z tomboly (ples)
ostatní příjem
od MěstÚ
sběr
Horová, Maur
tržby z Doutnáku
Skřivánek
úrok od KB

121 400,00 Kč
3 303,00 Kč
18 400,00 Kč
18 380,00 Kč
2 475,00 Kč
56 600,00-Kč
3 843,00 Kč
1 500,00 Kč
7 996,00 Kč
8 988,00 Kč
35,24 Kč
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knihy do ŽK
dary do tomboly
Doutnák
návštěva ze zahraničí
ozvučení auly
primární prevence
sport. akce, cestovné
knižní odměny
výroční zpráva
odměny za sběr
ples
maturity
poplatky KB
Rodina+škola
Skřivánek















4 042,00 Kč
3 303,00 Kč
14 994,00 Kč
2 732,50 Kč
30 000,00 Kč
26 600,00 Kč
33 647,00 Kč
18 400,00 Kč
15 003,50 Kč
3 800,00 Kč
20 113,00 Kč
11 000,00 Kč
1 987,00 Kč
250,00 Kč
8 988,00 Kč
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v pokladně
v KB
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13 432,30 Kč
55 371,99 Kč
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v pokladně
v KB
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1 168,80 Kč
115 695,73 Kč

Vypracovala Ing. Eva Hedvíková
Schválily Lenka Zídková, předsedkyně SRPDŠ, Ing. Blanka Jedličková, místopředsedkyně

