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Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2006  
 
 SRPDŠ pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj. kalendářním roce. Pro 
výroční zprávu o činnosti, kterou vydáváme za školní rok, je i hodnocení této instituce potom 
takto zpracováno. 

V lednu roku 2006 proběhnul poprvé i druhý ples maturitních tříd. Byly zakoupeny 
odměny do soutěží na lyžařských kurzech, byl  uhrazen tisk časopisu Doutnák. V této 
záležitosti tvůrci Doutnáku přispívají tím, že získali stabilní příspěvek Knihkupectví Horová – 
Maur ve výši Kč 500,- na každé číslo, dále odevzdávají tržbu z prodeje výtisků. V únoru byly 
vybírány příspěvky v nezměněné výši Kč 200,- na studenta a rodinu, což znamená, že každá 
rodina zaplatí jen výše uvedenou částku. V roce 2006 byla celková vybraná částka ve výši Kč 
122 000,-.  Byly proplaceny odměny v recitační soutěži. Prostřednictvím našeho účtu byly 
zaplaceny částky na adopci afrických dětí, a to pro třídu Ivy Venclíkové a Jana Ježka. Dále 
probíhaly pravidelné platby, např. úhrada cestovného a startovného do okresních i krajských 
kol sportovních soutěží, ubytování studentů při zeměpisné olympiádě. V dubnu při třídních 
schůzkách byl organizován sběr papíru. V květnu byl třídním oktáv a 4. ročníků předán 
příspěvek na občerstvení členů maturitních komisí ve výši Kč 100,- na maturujícího studenta. 
Studenti se zúčastnili jazykové, fyzikální, chemické, matematické i biologické a zeměpisné 
olympiády a za jejich iniciativu jim byly zakoupeny předsedy mezipředmětových komisí 
knižní odměny. V červnu byl na návštěvě v Náchodě kooperující pražský pěvecký soubor a 
bylo uhrazeno občerstvení na společné akci se souborem Skřivánek. 

Bylo zažádáno o dva granty z prostředků Městského úřadu v Náchodě. Oba byly 
schváleny. První se týkal zájezdu souboru Skřivánek na Slovensko do Vranova nad Topĺou. 
Cesta byla hrazena se spoluúčastí Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě. Druhý grant byl 
poskytnut panu Janu Ježkovi na akci „Týdne pro zemi“. Vyúčtování obou akcí bylo MěstÚ 
v Náchodě řádně doloženo. 

Prázdninové měsíce červenec a srpen byly jen ve znamení poplatků v KB, tentokrát 
byla i hrazena opět faktura za červnové číslo Doutnáku, které vyšlo na poslední chvíli. 

Ve II. pololetí roku 2005 probíhaly obvyklé činnosti. Bylo propláceno jízdné a 
startovné na soutěže. Byli pohoštěni přátelé z Německa. Byla uhrazena faktura za nahrávku 
písní Skřivánku. Byly hrazeny drobné náklady na Den her, který se konal 22.12.2006. Tato 
akce se konala poprvé a setkala se s velkým úspěchem a ohlasem jak ze strany dětí, tak i 
pořádajících pedagogů. 

Za paní Hanu Misarovou (Janušovou), která je na mateřské dovolené, nastoupila 
slečna Klára Mičíková, naše nová mladá výtvarnice, která se s chutí chopila pomoci při 
pořádání maturitního prosincového plesu. Její iniciativa je obdivuhodná, a to nejen při této 
akci. Ve škole na chodbách se střídá jedna akce za druhou – např. egyptologická výstavka, 
výstavky robotů a jiných mechanických hraček atd. Z prostředků SRPDŠ byly uhrazeny 
akrylátové barvy a jiné drobné pomůcky. 

Celkově lze hodnotit práci našeho občanského sdružení jako stále úspěšnou. V tomto 
roce pracovaly všechny zúčastněné strany velmi aktivně, stálým problémem je zpracování 
vyúčtování plesu, kdy studenti dodávají doklady neúplné, po termínu atd. Také stále žádáme 
rodiče, aby přicházeli s náměty, podle kterých by se hromadící peníze daly čerpat. 
 
 
Zprávu vypracovala:  Ing. Eva Hedvíková 
V Náchodě dne: 16. 4. 2007 
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IČO 265 52 655     
      
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2006  
      

Popis     č.ř. k 1.1.2006 ke 31.12.2006 
Dlouhodobý nehmot.majetek     1                       -   Kč                        -   Kč  
Dlouhodobý hmot.majetek     2                       -   Kč                        -   Kč  
Oprávky DNM a DHM     3                       -   Kč                        -   Kč  
Zásoby     4                       -   Kč                        -   Kč  
Pohledávky     5                       -   Kč                        -   Kč  
Peníze a ceniny     6             1 168,30 Kč                 832,80 Kč  
Bankovní účty     7          115 695,73 Kč           116 156,19 Kč  
Peníze na cestě     8                       -   Kč                        -   Kč  
Majetek celkem     9          116 864,03 Kč           116 988,99 Kč  
            
Závazky     10                       -   Kč                        -   Kč  
Úvěry     11                       -   Kč                        -   Kč  

Závazky celkem     12                       -   Kč                        -   Kč  

            

Rozdíl     13          116 864,03 Kč           116 988,99 Kč  
      

Přehled o p říjmech a výdajích ke 31.12.2006  
      

Popis     č.ř. stav ke 31.12.2006  
Příjmy ze zdaňované činnosti     14            95 794,00 Kč   
Příjmy z příspěvků a darů     15          172 085,00 Kč   
Úroky     16                  28,96 Kč   

Příjmy celkem     17          267 907,96 Kč   
Výdaje ve zdaňované činnosti     18            58 208,00 Kč   
Výdaje dle Stanov sdružení     19          209 575,00 Kč   

Výdaje celkem     20          267 783,00 Kč   
Rozdíl p říjmů a výdaj ů     21                124,96 Kč   
Rozdíl p říj. a výd. ve 
zdaň.čin .     22            37 586,00 Kč   
      
      
V Náchodě dne 30.03.2007  Zpracovala:     Ing.Eva Hedvíková 
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Sdružení rodi čů, přátel a dětí školy p ři Jiráskov ě gymnáziu v Náchod ě 
        
Příjmy       Částka    
příspěvky        122 000,00 Kč     
dary - ples          17 269,50 Kč     
reklama - ples          17 576,00 Kč     
ze vstupenek          40 000,00 Kč     
z tomboly          38 218,00 Kč     
od MěstÚ-J.Ježek          10 000,00 Kč     
sběr papíru            3 165,00 Kč     
tržby z Doutnáku            4 150,50 Kč     
z Nadace města - Skřivánek            5 000,00 Kč     
na Adopci od studentů            9 000,00 Kč     
ostatní            1 500,00 Kč     
úrok od KB                28,96 Kč     
Celkem        267 907,96 Kč     

        

Výdaje       Částka    
knihy do ŽK            8 224,00 Kč     
dary          18 269,50 Kč     
reklama - ples          17 576,00 Kč     
výdaje plesů          58 208,00 Kč     
Doutnák            9 996,00 Kč     
návštěva ze zahraničí            1 843,00 Kč     
stolní fotbaly          48 000,00 Kč     
J. Ježek - granty (2.část až 04/07)            5 000,00 Kč     
sportovní akce, cestovné          51 470,50 Kč     
knižní odměny          19 200,00 Kč     
výroční zpráva - hrazena až 01/07                     -   Kč     
odměny za sběr            3 800,00 Kč     
maturity          10 600,00 Kč     
poplatky KB             1 886,00 Kč     
Rodina + škola               280,00 Kč     
Sboreček               430,00 Kč     
Skřivánek (5 000,- z grantu)          13 000,00 Kč     
Celkem        267 783,00 Kč     
        
Zpracovala: Ing. Eva Hedvíková      
V Náchodě dne 30. 03. 2007      
 


