ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2009
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.
Od prvního školního pracovního dne ledna 2009 byly vybírány příspěvky SRPDŠ, celkem
ve výši Kč 120 800,- (třída 2.B je dokonce odevzdala již v listopadu roku 2008). V lednu byl
také uhrazen tisk výroční zprávy, tentokrát se nám povedlo v tiskárně pana Matěny v Polici
nad Metují získat opravdu příznivou cenu.
V lednu a v únoru roku 2009 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly
druhého plesu maturantů (první ples byl v prosinci roku 2008). 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.
Byla zaplacena aktualizace účetního programu, který je pro zrychlení práce velkým přínosem.
Již pravidelně jsou hrazeny náklady na dopravu autobusem divadelního souboru HiDrak,
který se svým vystoupením zajíždí do ZŠ a MŠ v Náchodě - Bělovsi. Takto se dopravuje
proto, že se spoustou rekvizit a masek by to jinak nebylo možné.
V únoru také učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou a Mgr. Krákorovou uspořádali
Týden pro Austrálii a v jeho rámci jazykovou a vědomostní soutěž. Všichni účastníci byli za
účast i aktivitu tradičně odměněni dorty. Bylo uhrazeno studentům cestovné do Prahy na
soutěž „Fykosí fyziklání“, kam je doprovázel Z. Polák. Průběžně celý rok jsou nakupovány
knihy k obnově fondu žákovské knihovny. Tento prostor byl o hlavních prázdninách
rekonstruován a žákovská knihovna v čele s panem I. Forejtem byla přestěhována do levé
rohové místnosti I. podzemního podlaží (prostor šaten). V roce 2009 byla spousta
nepoužívaných knih vyřazena a nové byly ve větším množství zakoupeny.
V březnu strávila třída Mgr. Košvance společný víkend pro utužení kolektivu na horách a
bylo jim přispěno na dopravu částkou Kč 1000,-. Často hradíme příspěvek Kč 5 000,- na
indické děti, a to prostřednictvím našeho účtu. Příslušná třída vždy obnos vloží do pokladny.
Byl zakoupen dárek na výměnný pobyt v Německu, tentokrát skleněný upomínkový předmět
(těžítko) s reliéfem naší školy. V průběhu roku bylo několikrát uhrazeno vydání za fotografie
pro fotokroužek. Pět studentů se zúčastnilo 5. mezinárodní matematické soutěže Náboj 2009
v Praze a bylo jim opět uhrazeno jízdné.
V dubnu byl uspořádán sběr papíru a odměněny třídy na prvních třech místech. Byly
zakoupeny knižní kupony, které se rozdávají jednotlivým třídním učitelům po osmi kusech a
učitelé jimi dle vlastního uvážení podělí nejaktivnější studenty. Po osmnácti kusech kupony
dostali i předsedové předmětových komisí a ti je použili na odměny pro studenty, kteří uspěli
ve vyšších kolech olympiád a soutěží.
V květnu byl poskytnut pravidelný příspěvek Kč 100,- na maturanta na občerstvení a pro
důstojný průběh maturit. Pravidelně 2x ročně je hrazena i faktura za tisk Doutnáku, částka se
částečně vrací tržbou z prodeje a příspěvkem ve výši Kč 500,- z Knihkupectví Horová –
Maur. Na konci května se zúčastnilo 25 studentů akce s názvem Technoplaneta v Praze. Dále
byl opět zakoupen dárek pro delegaci z cizí země, tentokrát z Turecka. Tak jako pro
německou, i pro tuto skupinu bylo uhrazeno malé občerstvení.
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Byly získány další dotace Města Náchoda, a to Kč 10 000,- na „Ekologickou výchovu na
Jiráskově gymnáziu“ a příspěvek ve výši Kč 25 000,- na pobyty primární prevence, které se
těší velké oblibě a které se pak uskutečnily ihned po začátku školního roku.
O prázdninách došlo, bohužel, k politováníhodné události, kdy se z kanceláře účetní
SRPDŠ a ekonomky školy ztratila zamčená přenosná pokladna. Incident byl nahlášen na
Policii ČR a je založen protokol. Šetření bylo po 30 dnech zastaveno. Částka ve výši Kč
4 116,- byla proúčtována do nákladů. I proto nastal přechodný nedostatek finančních
prostředků.
V září další skupina atletů dosáhla úspěchů na krajském CORNY poháru v atletice.
V říjnu se pak mnoho studentů zúčastnilo dle věkových kategorií přespolního běhu v Polici
nad Metují. Dalšími akcemi v tomto měsíci pak bylo např. školení v Hradci Králové pro
studenty - pořádatele celoškolského turnaj v piškvorkách, uspořádání výstavy fotografií
v Novém Městě nad Metují (členům fotokroužku hrazeny fotografie). Studenti se zúčastnili
okresního kola ve stolním tenise.
Na schůzce rodičů v listopadu bylo schváleno navýšení členského příspěvku na Kč 300,na žáka a rodinu a příspěvky byly ihned vybrány. V listopadu byli studenti na Matematické
olympiádě a v krajském semifinále Logické olympiády v Hradci Králové. Proběhly přednášky
v rámci programu „Ekovýchova“ pod patronátem Mgr. Ježka. Nabíhaly první náklady na oba
plesy.
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. Je -li to možné, žádáme o náhradu těchto
nákladů buď Krajský úřad Královéhradeckého kraje, nebo krajskou AŠSK. Studenti se
aktivně účastní těchto soutěží opravdu ve všech možných odvětvích – ve volejbale,
basketbale, fotbale, florbale, plavání, stolním tenisu, přespolním běhu. Dále postupují do
okresních i vyšších kol olympiád v cizích jazycích a i v přírodních vědách.
Vokálně – instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia se zúčastnil v prosinci
2009 výměnného pobytu ve Slovinsku ve městě Cereklje na Horenském. Tam bylo navázáno
partnerství s tamním pěveckým sborem ze školy Davorina Jenka. Na dopravu jim naším
prostřednictvím přispěla Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda částkou Kč 20 0000,Nadační fond Zdeňky Horníkové částkou Kč 5 000,-, paní Erika Čápová (masáže) také
částkou Kč 5 000,-. Nadace Jiráskova gymnázia předala na tuto cestu Kč 15 000,-, SRPDŠ
přispělo částkou Kč 4 377,-.
V červnu probíhal oblíbený Sportovní den a v prosinci Den her. Na všechny sportovní i
nesportovní aktivity 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. Zvláště u menších dětí
jsou tyto dny ve veliké oblibě. Jsou zcela jiné než dny vyučovací, všední.
Činnost SRPDŠ je pestrá, zajímavá a má stále širší záběr. Již nemusíme přemýšlet,
za co vybíranou částku utratíme, již musíme myslet na to, kde ušetřit.
Ing. Eva Hedvíková
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IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2009
Popis
Dlouhodobý nehmot.majetek
Dlouhodobý hmot.majetek
Oprávky DNM a DHM
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Majetek celkem
Závazky
Úvěry
Závazky celkem
Rozdíl

č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

k 1.1.2009

13

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
9915,00 Kč
3 231,73 Kč
- Kč
13 146,73 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

ke 31.12.2009
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
22 710,00 Kč
146 386,80 Kč
- Kč
169 096,80 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

13 146,73 Kč

169 096,80 Kč

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2009
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.
Příjmy
příspěvky
dary - ples
ze vstupenek na ples
z tomboly
granty,dary
sběr papíru
tržby z Doutnáku
na Adopci na dálku od studentů
primární prevence (od studentů)
ostatní
úrok od KB
Celkem

č.ř.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ke 31. 12. 2009
90 860,00 Kč
550 763,45,00 Kč
8,42 Kč
641 631,87 Kč
71 047,00 Kč
414 633,80 Kč
485 680,80 Kč
155 951,07 Kč
19 813,00 Kč
Částka
298000,00 Kč
12 680,00 Kč
38 520,00 Kč
52 340,00 Kč
65 000,00 Kč
664,00 Kč
3 501,00 Kč
5 000,00 Kč
69 749,00 Kč
96169,45 Kč
8,42 Kč
641 631,87 Kč
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Výdaje
knihy do ŽK
dary - ples
reklama - ples
Skřivánek
výdaje plesů
Doutnák
na Adopci na dálku převedeno
návštěva ze zahraničí
čerpání grantů
sportovní akce, cestovné na olympiády apod.
knižní odměny
výroční zpráva
odměny za sběr
maturity
poplatky KB
Rodina + škola
primární prevence
Celkem

Částka
2158,00 Kč
12 680,00 Kč
7 885,00 Kč
49 377,00 Kč
71 047,00 Kč
7 430,00 Kč
5 000,00 Kč
4 597,00 Kč
60 000,00 Kč
130 491,80 Kč
39 000,00 Kč
14 428,00 Kč
1 900,00 Kč
12 500,00 Kč
2 108,00 Kč
330,00 Kč
69 749,00
485 680,80 Kč
Ing. Eva Hedvíková
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