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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2011 

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 nebyl režijní náklad pro lednový ples našich maturantů, 

jako tomu bývá téměř tradičně, ale platba za fotografie pro výstavu fotokroužku, který vede 

Mgr. Ivo Forejt. Studentům se věnuje velmi obětavě, schází se s nimi pravidelně, často pořádá 

výjezdy, na kterých společně fotografují daná témata. Výsledky své práce pak vystavují 

v prostorách  škole, na výstavách např. v Městské knihovně Náchod nebo ve výstavních 

místnostech zámku v Novém Městě nad Metují. Studenti dosáhli i v celostátních soutěžích 

krásných výsledků. 

 Stále větší penzum času i peněz je věnováno ze strany studentů 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 bývá statut „Vyprodáno“ a nezapomenutelné zážitky. A 

zapomenout nesmíme ani na ty, kteří nás finančně nebo prostřednictvím darů do tomboly 

podporovali – Lékárna U stříbrného orla, Aleš Koblížek, fy Náklíček a spol., fy AUTOTEST 

– TKMV, Miroslav Balcar, Falta s.r.o., Detecha, Jan Birke, Ekochlad Dolní Radechová, Albi 

ČR a.s., Knihkupectví Horová, Martin Svoboda. 

V lednu roku 2011 byly vybrány příspěvky SRPDŠ, tentokrát ve zvýšené sazbě Kč 300,- 

na studenta a rodinu. Na jednu stranu je příjemné zjištění, že učitelé i studenti si zvykli 

prostřednictvím SRPDŠ spolupořádat spoustu mimoškolních akcí, na druhou stranu se 

účetnictví a vůbec veškerá administrativa tohoto občanského sdružení neúměrně rozrůstá. 

Každý měsíc  přispívá na činnost Skřivánku maminka jedné ze studentek, paní Edita 

Rozinková částkou Kč 1000,-. Tak činí již 3. rokem a patří jí za to obrovský 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, která bude díky kladnému ohlasu všech účastníků nadále 

pokračovat. 

V lednu a v únoru roku 2011 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly 

druhého plesu maturantů (první ples byl v prosinci roku 2010). 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 březnu také učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou uspořádali tradičně pro 

angličtináře tentokrát Dny Jihoafrické republiky 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.  
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Často hradíme příspěvek Kč 5 000,- na indické děti, a to prostřednictvím našeho účtu. 

Tentokrát to však bylo naposledy, příjemce je povinen sledovat i účet dárce a tím rozhodně 

naše organizace není. 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 Prahy, 

Třebíče, atd. Vedoucím kroužku je Mgr. Zdeněk Krákora, který často sežene sponzora 

cestovních nákladů (loni Servis obaly a pan Horčičko), které jsou proti jiným sportům velmi 

vysoké, protože skupina zajíždí do vzdálených měst. Často se tímto sponzorem stává i on 

sám. 

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  v roce 2011 se naopak sběr setkal s velkým 

porozuměním ze strany rodičů a výtěžnost akce byla vysoká. Proto 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  v roce 2009 48 kusů kuponů 

nebylo použito k nákupu – znamená to, že 48 dětí svůj kupon nechalo propadnout, že jsme 

zbytečně utratili Kč 4 800,-. V roce 2010 to bylo dalších 32 propadlých kuponů. Laskavostí 

majitelky paní Horové vše dopadne dobře, v celkové hodnotě nevybraných kuponů Kč 8000,-

si budeme moci odebrat knihy buď do žákovské knihovny, nebo jako dary pro zahraniční 

návštěvy.  

V květnu byl poskytnut pravidelný příspěvek Kč 100,- na maturanta na občerstvení a pro 

důstojný průběh maturit. Na konci května se zúčastnili  studenti pod dozorem PaedDr. 

Javůrkové akce s názvem Technoplaneta v Praze. 

Známými se stávají akce Deset deka festival (červen) a Náchodské dny poezie (říjen), 

jejichž iniciátorem je Mgr. Štěpán Macura. Zdrojem financování těchto akcí jsou granty kraje 

a města ať už pro školu, nebo pro samotné SRPDŠ. Část nákladů také hradí příjemci dotace, 

část je umořena z tržeb ze vstupného. Tentokrát přispěl i pan Hlávko, který financoval tisk a 

plakáty ve výši Kč 6000,-. Obě akce jsou i pro širokou veřejnost a vykazují se vysokou 

návštěvností a velkým zájmem zvláště mladých lidí. 

Vokálně – instrumentální soubor MUSICA VIVA vyvíjí stále značnou aktivitu. 

Sbromistrou a dirigentkou souboru je Věra Vlčková, uměleckým vedoucím a aranžérem 

skladeb je Mgr. Milan Poutník. Managament, propagaci a průvodní slovo při koncertech 

zajišťuje Mgr. Lucie Peterková. V roce 2011 v červnu se jim povedlo prezentovat na oslavě 

20. výroční osamostatněné Slovinska. V prosinci 2011 navštívili slovinská města Cerklje na 

Gorenjskem a Orehek, kde proběhly 4 společné koncerty se 3 slovinskými soubory. Každé 

vystoupení tohoto tělesa je krásným zážitkem. Děti umí nejen zlobit, ale i krásně hrát a zpívat! 

Každý měsíc  přispívá na činnost souboru maminka jedné ze studentek, paní Edita Rozinková 

částkou Kč 1000,-. Tak činí již třetím rokem a patří jí za to obrovský dík 

Ani tentokrát se nepovedlo získat prostředky  na pobyty primární prevence roce 

2012/2013, které se těší velké oblibě. Důvodem byla snížená částka přidělená na primární 

prevenci z městských zdrojů. Nezbývá než doufat, že nastane zlepšení finančního zajištění 

této velmi oblíbené akce. 

V září opět 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 
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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 prosinci se zúčastnili studenti pod dozorem RNDr. Preclíka akce „Robosoutěž. 

Jednalo se o sestavení robota, který přenášel malý míček.  Materiálem byly díly stavebnic 

Merkur. Naše dvě družstva dosáhla mezi vysokoškoláky krásných úspěchů, umístění na 7. a 1. 

místě. 

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. Ještě aktivněji 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. 

Našimi předními donátory na akce různého charakteru jsou KÚ KHK, MěstÚ Náchod, 

odbor ŽP MěstÚ Náchod, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Nadační fond Zdeňky 

Horníkové, Sněžka Náchod, loni i Nadační fond Petra Pakosty atd.  

 

Činnost SRPDŠ je stále rozmanitější 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 a zapojení. 

Ing. Eva Hedvíková 
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IČO 265 52 655 

Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2011 

Popis č.ř. k 1.1.2011 ke 31.12.2011 

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 7 054,00 Kč 22 367,00 

Bankovní účty 7 16 535,10 Kč  37 921,27 Kč 

Peníze na cestě 8 -   Kč  -   Kč  

Majetek celkem 9 23 589,10 Kč  60 288,27 Kč  

Závazky 10 -   Kč  -   Kč  

Úvěry 11 -   Kč  -   Kč  

Závazky celkem 12 -   Kč  -   Kč  

Rozdíl 13 23 589,10 Kč  60 288,27 Kč 

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2011 

Popis č.ř. ke 31. 12. 2011 

Příjmy ze zdaňované činnosti 14 77 725,00 Kč  

Příjmy z příspěvků a darů 15 350 897, 00 Kč 

Úroky 16 21,97 Kč  

Příjmy celkem 17 428 643,97 Kč  

Výdaje ve zdaňované činnosti 18 86 412,00 Kč 

Výdaje dle Stanov sdružení 19 305 532,80 Kč 

Výdaje celkem 20 391 944,80 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 21 36 699,17 Kč 

Rozdíl příj. a výd. ve zdaň. čin. 22 8 687,00 Kč 

 

Příjmy Částka 

příspěvky 182 700,00 Kč 

dary - ples 38 565,00 Kč 

ze vstupenek na ples 40 000,00 Kč 

z tomboly 34 865,00 Kč 

granty,dary 68 600,00 Kč 

sběr papíru 6 825,00 Kč 

tržby z Doutnáku 0 

na Adopci na dálku od studentů 5 000, 00 Kč 

primární prevence (od studentů) 00,00 Kč 

ostatní 52 067,00 Kč 

úrok od KB 21,97 Kč 

Celkem 428 643,97 Kč  
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Výdaje Částka 

knihy do ŽK 9 512,00 Kč 

dary - ples 38565,00 Kč 

reklama - ples 360,00 Kč 

Skřivánek (MUSICA VIVA), Sboreček 28 061,00 Kč 

výdaje plesů         90 313,00 Kč 

Doutnák 00,00 Kč 

na Adopci na dálku převedeno 5 000,00 Kč 

návštěva ze zahraničí 2 950,00 Kč 

čerpání grantů  67 500,00 Kč 

sportovní akce, cestovné na olympiády apod. 80 626,00 Kč 

knižní odměny 40 800,00 Kč 

výroční zpráva 13 034,00 Kč 

odměny za sběr 2 400,00 Kč 

maturity 10 400,00 Kč 

poplatky KB  2 093,80 Kč 

Rodina + škola 330,00 Kč 

primární prevence 00,00 Kč 

Celkem 391 944,80 Kč 

Ing. Eva Hedvíková 


