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Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2007  
SRPDŠ jako občanské sdružení (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném 

účetním období, tj. kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za období za kalendářní rok je 
takto zpracována i tato zpráva.  

V prosinci 2006 a lednu 2007 proběhly za naší podpory a pomoci Nadace Jiráskova 
gymnázia tentokrát dva maturitní plesy. Vstupenky byly opět zcela vyprodány a další 
maturitní ročníky již takto budou pokračovat. Příští plesy budou 29. 11. 2008 pro 4. A a 4. B 
a 24. 1. 2009 pro oktávu A a oktávu B. O tyto akce je velký zájem. Pro obě pořádající 
organizace i pro studenty jsou plesy časově i administrativně velmi náročné. 

Až v lednu byla tentokrát uhrazena výroční zpráva o činnosti, kterou nám tiskla firma 
Integraf Náchod. Znamená to, že v roce 2006 tato relativně vyšší platba neproběhla (cca 25 
tis. Kč). Dále se ji budeme snažit platit vždy v lednu za předcházející rok. 
 V únoru byly vybírány členské příspěvky, stále ve výši Kč 200,- na studenta a rodinu. 
Zatím je nebudeme měnit. Na schůzce rodičů bylo již loni odsouhlaseno, že budou zakoupeny 
nejen knižní kupony v Knihkupectví Horová, Maur pro pilné studenty ve třídních kolektivech, 
ale i pro studenty, kteří se zúčastní všech možných kol olympiád a jiných soutěží (fyzikální, 
biologická, chemická, matematická olympiáda, recitační, jazykové soutěže, apod.). Kupony 
proti podpisu obdrží třídní učitelé a předsedové jednotlivých předmětových komisí. Je 
opravdu třeba intenzivněji podporovat děti, které vyvíjejí mimořádnou aktivitu nad rámec 
svých povinností a škola kromě pochval toho k dispozici mnoho k odměňování nemá. 
 V průběhu roku byla víckrát uhrazena přeprava studentů – např. v lednu jel Skřivánek 
do Kostelce do Orlicí, v březnu do Častolovic. Divadelní soubor paní  Dvořáčkové zase 
cestoval se svými představeními do Bělovse, do Nového Města nad Metují, do Velkého 
Poříčí. Kolektivy chlapců i dívek se zúčastnily krajského kola ve volejbale v Kostelci nad 
Orlicí.  
 V březnu vystoupil soubor Skřivánek s ruským souborem ze St.Peterburgu v Galerii 
města Náchoda. Byly zakoupeny květiny a v upomínku kniha.V dubnu byly poskytnuty 
příspěvky na maturity ve výši Kč 100,- na maturujícího studenta, dále byly těmto třídním 
předány knižní kupony.  Přes náš účet byly uhrazeny částky Kč na Adopci na dálku. Proběhl 
opět i dvoudenní sběr papíru. V květnu měli Skřivánci opět společné vystoupení, tentokrát 
s přáteli ze Slovenska. Byly zakoupeny květiny a dárek. Proběhla okresní kola ve volejbale a 
atletice a bylo uhrazeno startovné a jízdné. 27. 6. 2007 se ve Starém Městě na antukových 
kurtech konal volejbalový turnaj pro kvarty až septimy a 1.-3.ročníky. Byly uhrazeny drobné 
odměny a pohoštění.  
 V červenci a srpnu byly hrazeny jen pravidelné měsíční platby v KB. Na konci srpna 
byly zakoupeny další stolní fotbaly. Ve všech prostorově větších třídách již jsou fotbálky 
k dispozici, je jich celkem 11 kusů. 
 V měsíci září, zase i díky grantu   MěstÚ v Náchodě, byli studenti prim a 1. ročníků na 
primárních pobytech. Jedná se o třídenní seznamovací pobyty nových kolektivů, které jsou u 
dětí velmi oblíbené. Jejich cíl, totiž děti blíže a rychle seznámit, vytvořit podmínky pro 
správně fungující kolektivy, byl bezesporu splněn. V průběhu roku byly pravidelně 
zakupovány knihy do žákovské knihovny, kterou vede pan Forejt. Knihy jsou řádně 
evidovány,  probíhá i jejich pravidelná inventarizace. Podzim byl plný sportovních soutěží – 
např. ve florbale, v atletice, v plavání atd. Aktivity našich studentů nám v roce 200 přinesly 
příspěvek KÚ ve výši Kč 27 000,-.  
 Celkově lze hodnotit práci celé organizace jako úspěšnou. Stále připomínáme, že 
bychom uvítali větší iniciativu rodičů, kteří by přicházeli s novými náměty, jak finanční 
prostředky co nejlépe a nejužitečněji využít ve prospěch dětí. 
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IČO 265 52 655     
      
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2007  
      

Popis     č.ř. k 1.1.2007 ke 31.12.2007 
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     6 832,80 Kč  10 583,80 Kč  
Bankovní účty     7 116 156,19 Kč  64 267,58 Kč 
Peníze na cestě     8                       -   Kč                        -   Kč  
Majetek celkem     9 116 988,99 Kč  74 851,38 Kč  
            
Závazky     10                       -   Kč                        -   Kč  
Úvěry     11                       -   Kč                        -   Kč  

Závazky celkem     12                       -   Kč                        -   Kč  

            

Rozdíl     13          116 988,89 Kč           74 851,38 Kč  
      

Přehled o p říjmech a výdajích ke 31.12.2007  
      

Popis     č.ř. stav ke 31.12.2007  
Příjmy ze zdaňované činnosti     14 101 600,50 Kč   
Příjmy z příspěvků a darů     15 185 328,00 Kč  
Úroky     16                  26,49 Kč   

Příjmy celkem     17          286 954,99 Kč   
Výdaje ve zdaňované činnosti     18            86 536,50 Kč   
Výdaje dle Stanov sdružení     19          242 556,10 Kč   

Výdaje celkem     20          329 092,60 Kč   
Rozdíl p říjmů a výdaj ů     21 -42 137,61 Kč   
Rozdíl p říj. a výd. ve 
zdaň.čin .     22 15 064,00 Kč   
      
      
V Náchodě dne 30.03.2008  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        122 200,00 Kč     
dary - ples            6 350,00 Kč     
reklama - ples          14 250,00 Kč     
ze vstupenek          40 000,00 Kč     
z tomboly          47 350,50 Kč     
od MěstÚ-J.Ježek, primární prevence          35 000,00 Kč     
sběr papíru            6 930,00 Kč     
tržby z Doutnáku            5 868,00 Kč     
na Adopci od studentů            5 000,00 Kč     
ostatní            3 980,00 Kč     
úrok od KB                 26,49 Kč     

Celkem        286 954,99 Kč    

        

Výdaje       Částka     
knihy do ŽK            3 426,00 Kč     
dary             6 350,00 Kč     
reklama - ples          14 250,00 Kč     
výdaje plesů          72 286,50 Kč     
Doutnák           11 474,00 Kč     
Na Adopci převedeno          5 000,00 Kč    
návštěva ze zahraničí            2 954,50 Kč     
stolní fotbaly          38 400,00 Kč     
Čerpání grantů - J. Ježek           31 000,00 Kč     
sportovní akce, cestovné na olympiády apod.          64 730,10 Kč     
knižní odměny          39 200,00 Kč     
výroční zpráva 2006 - hrazena až 01/07           19 395,50Kč     
odměny za sběr            3 800,00 Kč     
maturity          11 300,00 Kč     
poplatky KB             1 828,00 Kč     
Rodina + škola               330,00 Kč     
Sboreček               368,00 Kč     

Celkem        329 092,60 Kč     
        
Zpracovala: Ing. Eva Hedvíková      
V Náchodě dne 30. 03. 2008      
 


