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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2010 

SRPDŠ jako občanské sdružení (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním 
období, tj. kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována 
zpráva i tabulky. 

Prvním dokladem tohoto roku byl režijní náklad pro lednový ples našich maturantů. Jako 
by předznamenal celý rok – čím dál tím víc času i peněz je věnováno na dva plesy, které 
v lednu a pro další maturitní ročník v listopadu probíhají. Studenti se jim věnují s láskou a 
pečlivostí – vybírají námět, volí motto, jednotnou barevnou kombinaci, nacvičují nástupy, 
půlnoční překvapení…Výsledkem bývají opravdu vydařené a účastníky dlouho vzpomínané 
akce. Jsou zachyceny na fotografiích i na DVD. 

Už v listopadu roku 2009 byly vybrány příspěvky SRPDŠ, tentokrát ve zvýšené sazbě Kč 
300,- na studenta a rodinu. To proto, že učitelé i studenti si zvykli prostřednictvím SRPDŠ 
spolupořádat spoustu mimoškolních akcí, takže jsme se dostali do deficitu. Tento krok byl 
schválen na schůzce zástupců tříd z řad rodičů. Každý měsíc  přispívá na činnost Skřivánku 
maminka jedné ze studentek, paní Edita Rozinková částkou Kč 1000,-. Tímto prostřednictvím 
jí vedoucí tohoto souboru Mgr. Milan Poutník a Mgr. Lucie Peterková vyjadřují veliký dík. 
V lednu byl uhrazen tisk výroční zprávy, akci zařídil ředitel školy na Střední škole propagační 
tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Náklady na tisk části zakázky hradila i Nadace 
Jiráskova gymnázia. Tato organizace začala pořádat tzv. Zlatou maturitu (sraz maturantů po 
50 letech) a při této příležitosti dává účastníkům i Výroční zprávu o činnosti za uplynulý 
školní rok. Jedná se o zavedení velmi hezké tradice.  

V lednu a v únoru roku 2010 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly 
druhého plesu maturantů (první ples byl v prosinci roku 2009). 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. 
Zvlášť když každý rok stoupá počet položek, zapsaných v této daňové evidenci. Již pravidelně 
jsou hrazeny náklady na dopravu autobusem divadelního souboru HiDrak, který se svým 
vystoupením zajíždí do ZŠ a MŠ v Náchodě - Bělovsi. Učitelé se také chopili organizace Dne 
Tří králů a v maskách navštěvovali jednotlivé třídy. Byly podány přihlášky na Prima sezónu a 
za soutěžící jednotlivce uhrazen registrační poplatek – Kč 30,- za osobu.  

V únoru také učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou a Mgr. Krákorovou uspořádali 
tradičně pro angličtináře tentokrát Kanadské dny a v jejich 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. Nové 
prostory, přestože jsou až dole v šatnách, jsou často navštěvovány studenty. Ti zde hledají jak 
povinnou četbu, tak četbu pro své rozptýlení. Jsou jim k dispozici i vícejazyčné knihy, takže 
mohou prohlubovat intenzívně znalost toho jazyka, který studují. 

Často hradíme příspěvek Kč 5 000,- na indické děti, a to prostřednictvím našeho účtu. 
V roce 2010 tomu tak bylo u tříd PaedDr. Dvořáčkové a Mgr. Nývltové. Příslušná třída vždy 
obnos vloží do pokladny. V průběhu roku bylo několikrát uhrazeno vydání za fotografie pro 
fotokroužek. Většinou jsou tyto náklady spojeny s konkrétní akcí – např. do soutěže Prima 
sezóny nebo na výstavu, ať už v prostorách školy nebo jinde (např. na zámku v Novém Městě 
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nad Metují, v Městské knihovně v Náchodě apod.). Byly proplaceny náklady na startovné a 
cestu do Hradce Králové – Kuklen studentům, kteří navštěvují kroužek frisbee a s ním se 
zúčastnili kola Středoškolské ligy. Tak tomu bylo několikrát za rok do dalších měst, např. 
před koncem roku do Třebíče, pak i do Třeboně. 

V dubnu a pak i v listopadu, vždy v době třídních schůzek, byl uspořádán sběr papíru a 
odměněny třídy na prvních třech místech. Uvažovali jsme o tom, že z důvodu minimální 
výtěžnosti přestaneme sběr organizovat, ale nestalo se tak. Je škoda opouštět zavedenou praxi, 
studenti i rodiče s tím počítají. 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. Tentokrát jsme 
také zjišťovali, zda opravdu studenti tyto kupony všechny uplatní v příslušném Knihkupectví 
Horová – Maur. Bylo zjištěno, že 48 kusů kuponů nebylo použito k nákupu – znamená to, že 
48 dětí svůj kupon nechalo propadnout, že jsme zbytečně utratili Kč 4 800,-. Jestliže se 
situace nezlepší v roce 2011, budeme uvažovat o změně způsobu odměňování nejlepších 
jedinců na konci školního roku. 

V květnu byl poskytnut pravidelný příspěvek Kč 100,- na maturanta na občerstvení a pro 
důstojný průběh maturit. Vždy v tuto dobu nebo později také pravidelně vycházel Doutnák, 
ale tisk a prodej Doutnáku převzali studenti v čele s Lucií Schneiderovu zcela do své režie. Na 
konci května se zúčastnili  studenti pod dozorem PaedDr. Javůrkové akce s názvem 
Technoplaneta v Praze.  

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 reciproční návštěvě u 
nás v červnu byli členové pěveckého souboru ze Slovinska. Jejich pobyt a aktivity u nás byly 
částečně hrazeny z dotace, kterou poskytla Kulturní a sportovní nadace města Náchoda ve 
výši Kč 8 000,-, Nadace Zdeňky Horníkové ve výši Kč 10 000,-, výrobní družstvo Sněžka ve 
výši Kč 10 000,-, PRIMA SEZONA Kč 3 000,-,  dále už jmenovaná matka členky souboru 
Skřivánek Edita Rozinková ve výši Kč 6 000,-. Malí zpěváci byli ubytováni na zámku, 
stravovali se v restauraci ODAS a mimo vystoupení (z koncertu byl pořízen zvukový záznam) 
měli spoustu poznávacích aktivit. Navštívili železniční muzeum, byli v Adršpašských skalách. 
Z prostředků SRPDŠ byl našim přátelům zakoupen dar – stojánek na ubrousky z broušeného 
skla. 

Tentokrát se nepovedlo získat prostředky  na pobyty primární prevence roce 2012, které 
se těší velké oblibě. Důvodem byla snížená částka přidělená na primární prevenci z městských 
zdrojů. Nezbývá než doufat, že příští rok se vše v dobré obrátí a aspoň limit roku 2010 bude 
zachován a pro nás se částka najde. 

V září opět skupina atletů dosáhla úspěchů na krajském CORNY poháru v atletice, v říjnu 
se zúčastnili i celostátního kola v Břeclavi. V říjnu se pak mnoho studentů zúčastnilo dle 
věkových kategorií přespolního běhu v Polici nad Metují. Dalšími akcemi pak bylo setkání 
výborných studentů u hejtmana v Hradci Králové, těm bylo proplaceno jízdné. 

V listopadu byli studenti na krajském semifinále Logické olympiády v Hradci Králové. 
Byly částečně hrazeny náklady na posezení s německými přáteli. Nabíhaly první náklady na 
oba plesy, příjem tvořily tržby  prodeje vstupenek a tomboly. 

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 
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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. Nově se také zapojili 
do celostátní ligy frisbee, do halových turnajů v malé kopané a ve futsale. Dále mnozí z nich 
postupují do okresních i vyšších kol olympiád v cizích jazycích a i v přírodních vědách.  

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). Úhrady nájmů se tentokrát chopila škola, my jsme ušetřili. 

 

Činnost SRPDŠ je rozmanitá a má stále širší záběr, což dokazuje nejen množství 
účetních dokladů. Dokazují to i dotazy učitelů a studentů na možnost proplácení 
nákladů dalších a dalších činností a aktivit. Těší nás, že máme tento jiný, byť proti 
objemu provozních výdajů školy nepatrný, finanční zdroj. Velmi bychom uvítali užší 
spolupráci rodičů, jejich aktivní návrhy a připomínky. 

Ing. Eva Hedvíková 
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IČO 265 52 655 
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2010 

Popis č.ř. k 1.1.2010 ke 31.12.2010 
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 22 710,00 Kč 7 054,00 
Bankovní účty 7 146 386,80 Kč  16 535,10 Kč 

Peníze na cestě 8 -   Kč  -   Kč  

Majetek celkem 9 169 096,80 Kč  23 589,10 
Závazky 10 -   Kč  -   Kč  
Úvěry 11 -   Kč  -   Kč  

Závazky celkem 12 -   Kč  -   Kč  

Rozdíl 13 169 096,80 Kč  23 589,10 

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2010 

Popis č.ř. ke 31. 12. 2010 
Příjmy ze zdaňované činnosti 14 86 500,00 Kč  
Příjmy z příspěvků a darů 15 220 996,31 Kč 

Úroky 16 15,29 Kč  

Příjmy celkem 17 307 511,60 Kč  
Výdaje ve zdaňované činnosti 18 85 277,00 Kč 

Výdaje dle Stanov sdružení 19 367 742,30 Kč 

Výdaje celkem 20 453 019,30 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů 21 - 147 507,70 Kč 

Rozdíl příj. a výd. ve zdaň. čin. 22 1 223,00 Kč 
 

Příjmy Částka 
příspěvky 0 
dary - ples 0 
ze vstupenek na ples 40 000,00 Kč 
z tomboly 46 500,00 Kč 
granty,dary 60 890,00 Kč 
sběr papíru 4 875,00 Kč 
tržby z Doutnáku 0 
na Adopci na dálku od studentů 7 400, 00 Kč 
primární prevence (od studentů) 103 700,00 Kč 
ostatní 44 131,00 Kč 

úrok od KB 15,60 Kč 

Celkem 307 511,60 Kč  
 

Výdaje Částka 
knihy do ŽK 9 512,00 Kč 
dary - ples 0 
reklama - ples 0 
Skřivánek, Sboreček 10 015,00 Kč 
výdaje plesů 85 277,00 Kč 
Doutnák 4 349,00 Kč 
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na Adopci na dálku převedeno 7 400,00 Kč 
návštěva ze zahraničí 15 100,00 Kč 
čerpání grantů  60 890,00 Kč 
sportovní akce, cestovné na olympiády apod. 51 463,00 Kč 
knižní odměny 54 048,00 Kč 
výroční zpráva 14 820,00 Kč 
odměny za sběr 2 400,00 Kč 
maturity 11 100,00 Kč 
poplatky KB  2 616,30 Kč 
Rodina + škola 330,00 Kč 
primární prevence 123 700,00 Kč 

Celkem 453 019,30 Kč 

Ing. Eva Hedvíková 


