ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2012
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 tradičně režijní náklad maturitního plesu. A prvními
příjmy v Komerční bance byla částečná úhrada nákladů na účast v krajských soutěžích
loňského roku (přespolní běh, plavání) z ASŠK. Pak již pokračovaly všechny běžné příjmy i
výdaje, které se každoročně opakují. Tak jako plesy, které zaujímají v životě školy čestné
místo – termín na konci listopadu a na konci ledna máme již rezervovány s ročním
předstihem. Ve školním roce 2012/2013 pomáhala studentům s plesy ještě Mgr. Klára
Mičíková, v dalším školním roce to bude Mgr. Hana Misarová. Takto se obě pedagožky
vystřídají na mateřské dovolené a zároveň i ve funkci hlavní organizátorky. Ústředními
postavami jsou samozřejmě studenti – ti si vybírají téma akce, barevné ladění, choreografku i
choreografii, zařizují tombolu, chystají plakáty i vstupenky, objednávají odvoz. Pomoc
mohou očekávat i od paní Balcarové, která vede účetnictví Nadace Jiráskova gymnázia a ing.
Hedvíkové, která má na starosti účetnictví v SRPDŠ. Obě tyto organizace jsou oficiálně
spolupořadateli plesů. S tombolou jim již tradičně pomáhá zdarma paní Iva Králová.
V lednu roku 2012 byly vybrány příspěvky SRPDŠ ve výši 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 rozrůstá. Každý měsíc přispívá na činnost souboru
Musica Viva (Skřivánek) maminka jedné ze studentek, paní Edita Rozinková, částkou Kč
1000,-. Tak činila do konce kalendářního roku 2012, přestože dcera již svou činnost v červnu
v souboru ukončila. Paní Rozinková příspěvek ve formě daru posílala 4 roky a patří jí za to
naše vděčnost a velké poděkování. V lednu byl uhrazen tisk výroční zprávy, kterou opět
tisknuli 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 předává účastníkům i
Výroční zprávu o činnosti za uplynulý školní rok, dále za úplatu video i fotografie z jejich
setkání. Jedná se o zavedení velmi hezké tradice, jejíž organizování pod vedením Mgr.
Miloslava Javůrka bude díky kladnému ohlasu všech zúčastněných nadále pokračovat.
V lednu a v únoru roku 2012 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly
druhého plesu maturantů (první ples byl v prosinci roku 2011). Dále byly v těchto měsících
zakoupeny drobné odměny pro studenty, kteří se zúčastnili lyžařských výcviků a v jejich
rámci různých soutěží. Již pravidelně jsou hrazeny náklady na dopravu do Prahy na akci
Fykosí Fyziklání pod vedením Mgr. Zdeňka Poláka. Jedná se o celonárodní soutěž v řešení
fyzikálních úloh, zúčastnila se ho z naší školy dvě pětičlenná družstva. Letos poprvé se také
šachisté zúčastnili krajského kola a dvě družstva v silné konkurenci 9 středních škola obsadila
4. a 7. místo. Při jejich prvním klání na krajské půdě se jistě jedná o úspěch.
Mezi větší akce pod patronací SRPDŠ patří soutěž v anglickém jazyce. Tu organizují
učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou. Tentokrát to byly Anglické dny a v jejich rámci
probíhala jazyková a vědomostní soutěž. Všichni studenti byli za účast i aktivitu tradičně
odměněni dorty. Průběžně celý rok jsou nakupovány knihy k obnově fondu žákovské
knihovny dle uvážení Mgr. Iva Forejta, který má administrativu této sbírky na starosti.
V průběhu kalendářního roku také probíhají různorodé akce, které jsou financovány přes
naše občanské sdružení z jiných zdrojů. Jedná se hlavně o finanční podporu z Kulturní a
sportovní nadace města Náchoda, přímo z odboru životního prostředí z MěstÚ v Náchodě,
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prostřednictvím grantů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje apod. Po podpisu
smlouvy obdržíme peníze na účet a vždy dbáme na jejich řádné a včasné vyúčtování
poskytovateli. Takto jsou financovány aktivity souboru Musica Viva a stará se o ně Mgr.
Lucie Peterková, probíhají akce Deset deka festival a Náchodské dny poezie pod vedením
Mgr. Štěpána Macury. Oblast EVVO je zaštiťována Mgr. Janem Ježkem.
V dubnu a pak i v listopadu, vždy v době třídních schůzek, byl opět uspořádán sběr papíru
a byly odměněny třídy na prvních třech místech. Výtěžnost akce se změnila, v roce 2012 byla
vyšší než v předchozích letech, protože se zvedla výkupní cena papíru. Proto je škoda
opouštět zavedenou praxi, studenti i rodiče s tím počítají a v době kolem třídních schůzek
papír přivážejí. 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 minulých letech jsme
kritizovali hlavně to, že studenti nechávali už uhrazené kupony propadnout. Vstřícným
jednáním paní Horové byla platnost kuponů z roku 2012 (36 ks) prodloužena, přitom
v hodnotě definitivně propadnutých kuponů si vybereme knihy do žákovské knihovny. Pilně
pracuje také kroužek frisbee pod vedením Mgr. Krákory. Náklady na jejich soutěž jsou
poměrně vysoké, cestování do vzdálených měst drahé.
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 Mgr. Heleny
Karáskové akce s názvem Technoplaneta v Praze.
Vokálně – instrumentální soubor MUSICA VIVA vyvíjí stále značnou aktivitu. Schází se
pravidelně jednou týdně v průběhu školního roku. Osazenstvo souboru se však každoročně
obměňuje, protože odcházejí maturanti, a proto se doplňuje orchestr i sbor o nové zájemce.
Každoročně jsou pořádány dva plnohodnotné koncertní programy, jarní a vánoční. Jarní
repertoár zahrnuje skladby od doby gotické, renesanční, barokní i klasicistní až po současnou
tvorbu. Vánoční repertoár je složen z klasických koled, vánočních sakrálních písní, které jsou
aranžovány pro aktuální obsazení orchestru.
Ani tentokrát se nepovedlo získat prostředky na pobyty primární prevence v roce
2013/2014, které se těší u nových studentů velké oblibě, a to ani z prostředků města ani kraje.
Tyto pobyty přesto proběhnuly, a to tak, že všechny náklady hradili rodiče nových studentů.
V září se uskutečnilo setkání vynikajících studentů u hejtmana v Hradci Králové, těm bylo
proplaceno jízdné. Jednalo se o ty, kteří zvítězili v krajských a vyšších kolech organizovaných
olympiád a díky nimž škola obdržela i účelové finanční prostředky na nákup učebních
pomůcek.
V říjnu se zúčastnili studenti krajských kol soutěží např. v přespolním běhu, v atletice
v poháru Corny i v malém sálovém fotbalu. V tomto měsíci byly proplaceny náklady na
dopravu kroužku frisbee na turnaje Středoškolské ligy, pořádané ve městech České
Budějovice, Praha a Hradec Králové.
V listopadu byli studenti bojovat 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 z prodeje vstupenek a tomboly. Nejčastějšími
položkami byly ty, které se týkaly Náchodských dnů poezie. O této události již byla zmínka
v části, týkající se grantů. Jedná se o celostátní akci, která je v jednotlivých městech konána
pod záštitou aktivních dobrovolníků, u nás v Náchodě je to Mgr. Štěpán Macura, zaměstnanec
naší školy.
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V prosinci se zúčastnili 4 studenti pod dozorem Ing. Dalibora Vícha akce
„Robosoutěž. Materiálem byly díly stavebnic Merkur. Byly hrazeny náklady plesů, ať už
z konce listopadu, nebo teprve budoucího plesu v lednu.
V průběhu roku byly hrazeny všechny běžné opakované výdaje – jízdné na okresní a 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.
Stále platí zatím moc nevyužívaná nabídka příspěvku Kč 1000,- na víkendovou společnou
akci jednotlivých tříd v rámci zlepšování vztahů ve třídách, základních kolektivech.
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. Ještě jednou děkujeme za
několikaletou podporu paní Editě Rozinkové.
Činnost SRPDŠ je stále rozsáhlejší se širším záběrem, 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 31.12.2012
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 1.1.2012

13

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
22 367,00 Kč
37 921,27 Kč
- Kč
60 288,27 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

ke 31.12.2012
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
23 941,00
47 848,27 Kč
- Kč
71 789,27 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

60 288,27 Kč

71 789,27 Kč

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2012
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.

č.ř.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ke 31. 12. 2012
83 930,00 Kč
370 835,27 Kč
- Kč
454 765,27 Kč
89 049,00 Kč
317 362,00 Kč
406 411,00 Kč
48 354,27 Kč
-5 119,00 Kč

Příjmy
příspěvky
dary - ples
ze vstupenek na ples
z tomboly
Granty+příjmy z grantů
sběr papíru
od KR ASŠK
přefakturace dopravy
dar-Edita Rozinková
ostatní

Částka
188 700,00 Kč
11 800,00 Kč
40 000,00 Kč
42 430,00 Kč
50 365,00 Kč
12 351,00 Kč
4 225,00 Kč
13 021,00 Kč
12 000,00 Kč
79 873,27 Kč

Celkem

454 765,27 Kč

Výdaje
knihy do ŽK
dary - ples

Částka
705,00 Kč
11 800,00 Kč

Skřivánek (MUSICA VIVA), Sboreček

13 180,00 Kč
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výdaje plesů

návštěva ze zahraničí
čerpání grantů
sportovní akce, cestovné na olympiády apod.
knižní odměny
výroční zpráva
odměny za sběr
maturity
poplatky KB
Rodina + škola
Ostatní výdaje
Celkem

89 049,00 Kč

6 052,00 Kč
101 481,00 Kč
64 503,00 KČ
50 507,00Kč
16 800,00 Kč
3 800,00 Kč
11 600,00 Kč
2 117,00 Kč
370,00 Kč
34 447,00 Kč
406 411, 00 Kč
Ing. Eva Hedvíková
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