Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2008
SRPDŠ jako občanské sdružení (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném
účetním období, tj. kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto
zpracována tato zpráva i tabulky.
V lednu a v únoru roku 2008 byly nejčastějšími položkami ty, které se týkaly druhého
plesu maturantů (první ples byl v prosinci roku 2007). Příjmy plesů tvoří část tržby ze
vstupenek a tržba z prodeje lístků do tomboly. Výdaje plesů tvoří vyplacené dohody o
provedení práce těm, kdo pomáhají s přípravou plesu, programem, předtančením a např.
prodejem lístků do tomboly. Dalšími výdaji plesů jsou běžné režijní výdaje – např.
kopírování, tisk , květinová výzdoba atd. Dále byly v těchto měsících zakoupeny drobné
odměny pro studenty, kteří se zúčastnili lyžařských výcviků a v jejich rámci různých soutěží.
Byly vybrány roční příspěvky v celkové výši Kč 128 800,- (v tom jsou již příspěvky 2.B Kč
5 200,- na rok 2009, které odevzdali hned po minulých schůzkách v listopadu roku 2008).
Již delší dobu je znovu a úspěšně vydáván časopis Doutnák. Na jeho tisk pravidelně
přispívají majitelé Knihkupectví Horová, Maur částkou Kč 500,- na jedno číslo. Po zvýšení
prodejní ceny na Kč 20,- je to, co hradí SRPDŠ, opravdu minimální. Dále byla zaplaceny
faktury za tisk výročních zpráv školy. Tentokrát to vyšlo tak, že v lednu to byla zpráva za rok
2006/2007 a v prosinci za školní rok 2007/2008, proto na konci kalendářního roku již byly
finanční prostředky téměř vyčerpány.
Angličtináři v čele se Z. Jirkovu uspořádali Irské dny. Dětem byly při této příležitosti
zakoupeny zcela autentické odměny přímo v Irsku, částka byla hrazena pomocí aktuálního
kurzu. Od Kulturní a sportovní nadace města Náchoda byl získán příspěvek pro Skřivánek ve
výši Kč 15 000,- na dopravu na XXI. Vranovské slavnosti sborového zpěvu. Skřivánek získal
i dar ve výši Kč 10 000,- z Nadace Zdeňky Horníkové a tuto částku použil na stejnokroje.
Průběžně byly hrazeny další drobné náklady našich největších souborů – Skřivánku, Sborečku
i divadelníků DRED. V květnu se objevil pravidelný výdej – příspěvek Kč 100,- na maturanta
na občerstvení a důstojný průběh maturit.
Byly získány další dotace Města Náchoda, a to na pořádání Týdne pro zemi z odboru
životního prostředí a příspěvek ve výši Kč 26 600,- na pobyty primární prevence, které se těší
velké oblibě. Na konci školního roku bylo třídním učitelům předáno 8 kusů stovkových
knižních kuponů na třídu a předsedům mezipředmětových komisí 18 ks stovkových knižních
kuponů jako odměna pro výjimečně aktivní studenty.
V průběhu roku byly hrazeny všechny běžné opakované výdaje – jízdné na okresní a
někdy (když je stanoveno, že studenti se zúčastní soutěže na náklady vysílající organizace) i
krajská kola různých sportovní soutěží i olympiád. Když to je možné, žádáme o náhradu
těchto nákladů buď Krajský úřad Královéhradeckého kraje nebo krajskou AŠSK. Proběhl
dvakrát sběr papíru (vždy v dubnu a v říjnu, kdy se konají třídní schůzky) a první tři třídy
v soutěži obdržely odměnu, kterou používají jako příspěvek do svého třídního fondu.
V červnu probíhal oblíbený sportovní den a v prosinci Den her. Na všechny možné sportovní i
nesportovní aktivity v jejich rámci přispíváme na materiál, na odměny i nájmy jiných prostor
(např. haly Hamra nebo házenkářské haly). Jsou to jediné dny, kdy se při činnostech, na které
se jednotlivci přihlásí, mohou stýkat děti různých věkových kategorií. Na Den her jsme si
požádali o grant z programů KÚ KHK, ale nebyli jsme úspěšní.
Velkou položkou byla úhrada nákladů na účast ve finále CORNY- atletického poháru
v Břeclavi. Naše účast tam byla velkým sportovním úspěchem, pro studenty např. setkání
s Barborou Špotákovou nezapomenutelným zážitkem.
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Byly hrazeny náklady v souvislosti s návštěvou ze zahraničí i s naší návštěvou u nich.
Z prostředků fondu Comenius se podařilo dvěma učitelkám angličtiny (Andrea Bartoňová –
Dobenínová a Zdena Jirková) získat pod hlavičkou školy finanční prostředky v celkové výši
14 000 EUR na oboustrannou výměnu s lyceem z Turecka. Proběhly již výměnné návštěvy
pedagogů, brzy se uskuteční i výměnné pobyty dětí. Projekt je dvouletý. Dále se uskutečnila
opakovaně oboustranná výměna se studenty z gymnázia v Oesede – Georgsmarienhütte. Byly
zakoupeny dárky a hrazeny schválené náklady (společná večeře, vstupné do výše Kč 3000,-).
Činnost SRPDŠ je pestrá, zajímavá a má stále širší záběr. Svědčí o tom i stále rostoucí
počet položek v peněžním deníku (2008-cca 300 položek).

V Náchodě dne:
Vypracovala:

31. 3. 2009
Ing. Eva Hedvíková
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IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2008
Popis
Dlouhodobý nehmot.majetek
Dlouhodobý hmot.majetek
Oprávky DNM a DHM
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Majetek celkem

č.ř.

k 1.1.2008

ke 31.12.2008
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
10 584,00 Kč
9 915,00 Kč
64 267,58 Kč
3 231,73 Kč
- Kč
- Kč
74 851,58 Kč
13 146,73 Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Závazky
Úvěry
Závazky celkem

10
11
12

- Kč
- Kč
- Kč

- Kč
- Kč
- Kč

Rozdíl

13

74 851,58 Kč

13 146,73 Kč

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2007
Popis
Příjmy ze zdaňované činnosti
Příjmy z příspěvků a darů
Úroky
Příjmy celkem
Výdaje ve zdaňované činnosti
Výdaje dle Stanov sdružení
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Rozdíl příj. a výd. ve
zdaň.čin.

V Náchodě dne 31.03.2009

č.ř.
14
15
16
17
18
19
20
21

stav ke 31.12.2008
97 940,00 Kč
268 000,00 Kč
13,55 Kč
365 753,55 Kč
76 303,00 Kč
351 155,40 Kč
427 458,40 Kč
- 61 704,85 Kč

22

21 437,00 Kč

Zpracovala:
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Ing.Eva Hedvíková

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Příjmy
příspěvky
dary, granty
ze vstupenek
z tomboly
od MěstÚ-J.Ježek, primární prevence
sběr papíru
tržby z Doutnáku
na Adopci od studentů
ostatní
úrok od KB
Celkem

Částka
128 800,00 Kč
15 224,00 Kč
40 000,00 Kč
57 740,00 Kč
34 600,00 Kč
8 107,00 Kč
15 534,00 Kč
5 000,00 Kč
60 734,95 Kč
13,55 Kč
365 753,55 Kč

Výdaje
knihy do ŽK
dary, granty
Sboreček, Skřivánek
výdaje plesů
Doutnák
na Adopci převedeno
návštěva ze zahraničí
čerpání grantů - J. Ježek, primární prevence
sportovní akce, cestovné na olympiády apod.
knižní odměny
výroční zpráva 2x
odměny za sběr
maturity
poplatky KB
Rodina + škola
ostatní
Celkem
Zpracovala: Ing. Eva Hedvíková
V Náchodě dne 30. 03. 2008
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Částka
10 388,00 Kč
15 224,00 Kč
40 965,20 Kč
76 303,00 Kč
21 862,00 Kč
5 000,00 Kč
15 737,50 Kč
34 600,00 Kč
42 559,00 Kč
47 862,00 Kč
58 373,50Kč
3 800,00 Kč
11 200,00 Kč
2 264,00 Kč
330,00 Kč
40 990,20 Kč
427 458,40 Kč

