ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2013
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 v pokladně nebyl tradičně nějaký režijní náklad maturitního
plesu, ale doklad za grafické návrhy a vypracování IT podkladu k plakátu na akci Náchodské
dny poezie v roce 2012. Holt umělci často zapomínají na ty obyčejné (finanční)
záležitosti…A první položkou ve výpisu Komerční banky byl milý příjem vrácené části
poplatku za vedení účtu – ovšem ihned dalšími byly náklady na stužky a šerpy našich
maturantů. Potom se všechny příjmy a výdaje pohybovaly ve vyjetých kolejích.
V lednu byly uhrazeny náklady na dopravu na seminář řešitelům matematické olympiády
do Hradce Králové, byly zakoupeny odměny na dva lyžařské kurzy (další čtyři kurzy se
neuskutečnily z důvodu nedostatku sněhu). Dále byly zakoupeny drobné sladké odměny pro
studenty, kteří pomáhali ze všech sil při přípravě a realizaci Dne otevřených dveří. Tato akce
je velmi důležitá pro školu, může ponouknout ty nerozhodnuté studenty, aby si k nám dali
přihlášku a ty rozhodnuté ještě více povzbudit. Letos byl velký převis uchazečů, bylo jich 2x
tolik, než bylo možné studentů přijmout. Máme radost, že o studium na naší škole je tak velký
zájem.
V záležitosti maturitních plesů došlo k výraznému posunu ohledně povinných
administrativních úkonů. Ples je stále jako kulturní a společenská akce hlášen na městském
úřadě, ale poplatek za tombolu již není hrazen. Při plese probíhá souběžně tzv. Soutěž o ceny,
která ani přihlášení ani povinnosti podat daňové přiznání na FÚ nepodléhá. Letos se o ples již
podruhé se studenty staral Mgr. Lukáš Zapadlo (učí angličtinu a francouzštinu). Mgr. Klára
Mičíková je na mateřské dovolené, Mgr. Hana Misarová tuto práci odmítla z časových a
zdravotních důvodů, i když výtvarnou stránku akce (vč. přípravy scény) vždy některá
z výtvarnic dozoruje. Témata jsou stále více sofistikovaná, vše je propracováno do detailů,
studenti věnují stále více času a energie nacvičování nástupu a půlnočního překvapení. Téměř
pokaždé všechny prostředky, které získají prodejem vstupenek a výnosem ze Soutěže o ceny,
použijí na zdokonalení toho, co při maturitních plesech uvádějí.
V únoru proběhlo okresní kolo chlapců v košíkové, krajské kolo ve futsalu, studenti se
zúčastnili Fykosího fyziklání v Praze pod dozorem pan prof. Poláka. Byla uvedena přednáška
o Holocaustu. Pro přátele ze SRN, v rámci výměnného pobytu, byl zakoupen dárek na
upomínku setkání. Angličtináři uspořádali Kalifornské dny. V rámci těchto dnů se studenti
dozvídají o té které (anglicky hovořící) oblasti mnohem větší množství informací než
obvykle. Dny probíhají prostřednictvím promítání, besed, vědomostních soutěží atd. a jsou
velmi oblíbené. Přispívá k tomu i sladká odměna ve formě dortů.
Tentokrát už v březnu roku 2013 byly vybrány příspěvky SRPDŠ ve výši Kč 300,- na
studenta a rodinu. Při posouzení situace kolem výběru příspěvků jsme dospěli k názoru, že je
lepší částku vybírat na začátku roku. Ke konci kalendářního roku mají někteří maturanti pocit,
že se již ve škole naplatili dost a že se jich to už netýká. V březnu byl také uhrazen tisk
výroční zprávy, kterou opět zhotovili 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. Milým příjmem bylo i dofinancování ztrátové akce
Náchodské dny poezie z roku 2012 z prostředků Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
ve výši Kč 8 085,-. Pan starosta Jan Birke tím splnil slib, daný Mgr. Štěpánovi Macurovi,
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organizátorovi této kulturní akce. V tomto měsíci proběhla také okresní kola soutěží
v košíkové a krajské kolo dějepisné olympiády v Hradci Králové.
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 zlepšila, po vyplacení
odměn do tříd většinou ještě jednou taková částka, cca Kč 1 500,-, zůstává v pokladně
SRPDŠ. V dubnu byly také předány třídním učitelům příspěvky ve výši Kč 100,- na studenta
k maturitám a uhrazeny knižní kupony jako forma odměn pro vynikající studenty za jejich
práci ve třídách i v soutěžích jednotlivých předmětových komisí. Kupony odebíráme
v Knihkupectví paní Horové na kamenici, se kterou máme výbornou spolupráci.
V květnu vznikly náklady na další knižní kupony pro žáky, kteří uspěli se svými pracemi
v oblasti SOČ. Proběhla okresní a krajská kola soutěží v atletice a bylo uhrazeno lektorné za
přednášky v rámci EVVO. Již vznikly první náklady dalšího ročníku Deset Deka festivalu,
jehož hlavním a jediným pořadatelem je Mgr. Štěpán Macura. Celá akce pak pokračovala
v dalších měsících a byla úspěšně ukončena – prakticky v červnu, účetně až na konci
prázdnin. Přitom tvořila formou nájmů, dohod o provedení práce, nákladů na tisk plakátů a
jejich výlep, atd., podstatnou část všech náklad měsíce června.
V červnu byly dále hrazeny odměny na soutěže na cyklokurzech, náklady na cestování se
soutěží frisbee (kde je externím vedoucím Mgr. Zdeněk Krákora), poháry pro výherce
celoškolské celoroční soutěže ve florbale, okresní kola ve volejbale, cesta debatérů do Prahy,
další besedy a kopírování v rámci EVVO. Naším účetnictvím také prošla odměna za brigádu
třídy 2.B, která pracoval v lese u Opočna a svůj výdělek věnuje na Každoroční podporu
indického dítěte, která činí Kč 5 000,-. Několikrát za rok jsme také propláceli náklady na
cestovné nebo odměny členům šachového kroužku, který intenzívně pracuje pod vedením Ing.
Petra Dusbaby.
V červenci a v srpnu dobíhaly náklady na akci Deset deka Festival, a to odvodem daně
z dohod o provedení práce a proplacením nákladů na jízdné Š. Macurovi.
V září se uskutečnilo u hejtmana v Hradci Králové setkání vynikajících studentů. 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 na odměny pro ty
kantory, kteří se jim věnovali. Uskutečnila se okresní kola v přespolním běhu a v atletice.
Proběhlo setkání s německým přáteli v rámci výměnného pobytu studentů s Gymnáziem
Georgsmariehütte z Oesede.
V říjnu se zúčastnili studenti krajských kol soutěží v přespolním běhu, v atletice v poháru
Corny. V rámci této soutěže jsme dokonce postoupili do celostátního kola v Břeclavi, kde se
naši studenti setkali se známými osobnostmi naší atletiky. V tomto měsíci byly proplaceny i
náklady na dopravu kroužku frisbee na turnaje Středoškolské ligy, pořádané ve městech
České Budějovice, Praha a Hradec Králové. Dvě studentky se v rámci reprezentace školy
zúčastnily semináře s tématem Lidská práva v Kaprálově Mlýně v Ochozu u Brna. Bylo jim
proplaceno jízdné. A začaly se objevovat první náklady, spojené s maturitními plesy dalšího
ročníku…stužky, šerpy, ozdobné knoflíky, kostýmy, atd.
V úhradě nákladů na plesy jsme pokračovali i v listopadu a prosinci. A zároveň opět
probíhala pod vedením Mgr. Štěpána Macury akce Náchodské dny poezie a její mandatorní
výdaje – náklady na účinkující formou dohod o provedení práce, na daně z nich odvedené,
náklady na tisk a výlep plakátů, na květiny, nájmy, atd. Oba měsíce byly pestrou směsicí toho,
co obvykle hradíme. Patří k tomu vše okolo futsalu, plesu, piškvorek, volejbalu, basketbalu,
Robosoutěže, odměn za Mikuláše, atd.
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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
zapojují 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,
Činnost SRPDŠ je stálicí při úhradě nákladů, spojených se školní i mimoškolní
činností studentů, Nákladů, které nelze hradit z provozních prostředků školy, které však
přinášejí užitek – vždyť kdo by se rád nepochlubil pěkným umístěním na soutěži nebo
účastí na vystoupení hudebního tělesa nebo pomocí škole, která je oceněna i nějakou tou
dobrotou?!
Těšíme se, že i pedagogové i rodiče studentů přijdou s novými nápady a iniciativami.
Ing. Eva Hedvíková

IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2013
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
13

k 1.1.2013
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
23 941,00 Kč
47 848,27 Kč
- Kč
71 789,27 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

ke 31.12.2013
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
7 879,00 Kč
264 661,07 Kč
- Kč
272 540,07 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

71 789,27 Kč

272 540,07 Kč
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Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2013
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+příjmy z grantů
sběr papíru
Doutnák
ostatní
Celkem

č.ř.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ke 31. 12. 2013
97 500,00 Kč
494 649,00 Kč
- Kč
592 149,00 Kč
93 648,00 Kč
296 176,20 Kč
389 824,20 Kč
202 324,80 Kč
3 852,00 Kč
Částka
370 500,00 Kč
34 623,00 Kč
40 000,00 Kč
49 190,00 Kč
84 711,00 Kč
9 675,00 Kč
1 775,00 Kč
1 675,00 Kč
592 149,00 Kč

Výdaje
knihy do ŽK
dary - ples

Částka
3 435,00 Kč
31 623,00 Kč

Skřivánek (MUSICA VIVA), Sboreček
výdaje plesů
Doutnák

8 267,00 Kč
82 267,00 Kč
500,00 Kč

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

3 320,00 Kč
64 026,00 Kč
87 398,00 KČ
61 608,00 Kč
23 092,00 Kč
3800,00 Kč
11 000,00 Kč
2 109,00 Kč
390,00 Kč
6 989,20 Kč
389 824, 20 Kč
Ing. Eva Hedvíková
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