ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2014
SRPDŠ jako spolek (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj.
kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva i
tabulky.
Nejčastějšími lednovými doklady bývají ty, které se týkají pořádání druhého maturitního
plesu. Tak tomu bylo i letos. Příjmy se skládaly z příjmů za prodej lístků do tomboly, z části
příjmů za vstupenky a z příjmů poskytnutých formou daru. Finanční dary na tombolu předaly
např. firma Saar Gummi Czech, s.r.o. Červený Kostelec, firma Imesta z Dubé u České Lípy,
starosta města Náchoda Jan Birke, atd. Výdaje plesu byly obvyklé – stužky, šerpy,
choreografie nástupu a půlnočního překvapení, materiál pro tombolu, příspěvek na vstupenky
pro prodejce tomboly, květinová výzdoba, fotografové, atd. Vzhledem k tomu, že mottem
plesu byl “Letecký den“, kupovaly si studentky doplňky pro letušky, studenti zase obstarali
montérky…Vstupenky byly ve formě letenek, místenky ve formě palubních lístků.
Vyúčtování jednotlivých plesů je založeno mimo účetnictví, originály dokladů jsou založeny
v časové řadě v pokladně a u výpisů z banky.
Mimochodem, co se týká vedení účtu u Komerční banky. Již pravidelně je nám jako
neziskové organizaci po podání žádosti na počátku kalendářního roku vracena polovina
z měsíčního poplatku za vedení účtu, tj. z částky 169 Kč je nám vráceno 85 Kč. Poplatky
platíme také za výběr kartou a uložení hotovosti na účet.
V lednu byli řešitelé matematické olympiády na semináři a HK a bylo jim proplaceno
jízdné. U příležitosti Dne otevřených dveří byly zakoupeny různé potraviny, z nich byly
připraveny krajové speciality dle jazyků dle zemí hovořících vyučovanými jazyky – např.
německý štrúdl, španělské tortilly, francouzské palačinky. Pan ředitel i celý pedagogický sbor
věnují této události velkou pozornost, která se stále vyplácí. Jako jedna z mála škol máme
dvojnásobný převis přihlášek nad počtem přijímaných studentů. Byl uhrazen tisk Výroční
zprávy za školní rok 2013/2014. Ten nám jako vždy obstarala Střední škola propagační tvorby
a polygrafie ve Velkém Poříčí.
Mgr. Libor Slavík se zúčastnil se studentkami republikového finále v plavání. A tím
začaly sportovní úspěchy tohoto roku, které se odrazily ve finanční náročnosti na dopravu ve
2. pololetí školního roku 2014 / 2015. Členové šachového kroužku jeli na krajský přebor do
Třebechovic pod Orebem. Mgr. Polák vedl výpravu výborných fyzikářů na pravidelné Fykosí
fyziklání na MFF v Praze. Chlapci i dívky zvítězili ve svých kategoriích v KK ve florbalu a
pak se zúčastnili i finále. Okresních a někdy i dále krajských kol jsme se zúčastnili
v basketbalu, ve volejbalu, v přespolním běhu, v atletice.
V březnu zorganizovala Mgr. Jana Kolářská Dny pro Tibet, spojené s akcí Fair Trade a
s pestrou ochutnávkou netradičních potravin. Tři studentky z oktávy A doprovodil Mgr. Libor
Slavík do Prahy na finálová kola akce SAPERE („Vědět, jak žít“). RNDr. Jan Preclík byl se
dvěma studenty na robotické soutěži RobotChallenge ve Vídni, což pro ně bylo hodnotnou
zkušeností. Celý rok průběžně nakupoval Mgr. Forejt nové knihy do žákovské knihovny.
S prodejnou paní Horové máme velmi dobré zkušenosti, ať už se týká několikaleté podpory
Doutnáku (školní časopis – občasník) nebo učebnic do školy nebo knih do zmiňované
knihovny.
V dubnu byly v tomto knihkupectví zakoupeny i knižní kupony, jedna z nejvyšších
nákladových položek. Do každé třídy je proti podpisu třídního učitele předáno 8 kuponů a do
každé předmětové komise proti podpisu jejího předsedy 18 kuponů jako odměny pro
nejpilněji a nejlépe pracující studenty. Proběhl další úspěšný Den Země, v rámci akce EVVO
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s čerpáním dotačních prostředků z odboru životního prostředí MěstÚ Náchod. Konal se i sběr
papíru, který vždy organizujeme v den třídních schůzek a den po nich tak, aby se tato akce
rodičům co nejblíže připomněla. Umístění v této soutěži většinou patří třídám nižšího
gymnázia, u starších ročníků takový zájem není. Je to škoda, protože se jedná o hezký
příspěvek do třídního fondu. Angličtináři zorganizovali Novozélandské hry a odměnou pro
všechny účastníky byly tradičně moc chutné dortové kousky.
V květnu David Barka, učitel IVT, doprovodil studenta Jana Karvaie na celostátní
kolo soutěže Office Arena 2014 (pořádala firma Microsoft) do Prahy. Maturitním třídám byly
vyplaceny příspěvky na maturity v hodnotě Kč 100,- na osobu. Sedmnáctičlenná skupina
atletů se zúčastnila okresního kola 46. kola Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou v Novém
Městě nad Metují. Výtvarnici Kláře Mičíkové, která je na mateřské dovolené a přesto si
udělala čas a vytvořila obraz školy, jsme proplatili náklady. Obraz předalo vedení školy jako
dárek při výměnném pobytu v SRN. Na účet SRPDŠ přišly příspěvky z Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda na pravidelné akce Deset deka festival a Náchodské dny poezie. Obě
akce proběhly v červnu a listopadu, měly dopad nejen na život školy, ale i na širokou kulturní
veřejnost. Konal se již 5. ročník a všichni pořadatelé i účastníci již nabývají praxi. Samotná
vystoupení byla jako vždy dokonalá a i dokladování probíhalo bez problémů. Další zdroje této
akce pocházely od starosty Jana Birkeho, od KÚ Královéhradeckého kraje (to na školu, tj.
Jiráskovo gymnázium). Vše bylo řádně proúčtováno.
V červnu proběhly cyklistické kurzy. Lodě tam i zpět odvezl pan Mertlík, školník a
byly mu hrazeny cestovní náklady. Dále byly proplaceny odměny na soutěžích,
organizovaných při těchto kurzech. Několik studentů se zúčastnilo celostátních kol akce
Dnešní svět v pohybu – EUROREBUS, které se pořádaly pod patronátem České spořitelny.
Vysokou nákladovou položkou se 2x ročně stává i jízdné družstva frisbee v rámci účasti
v celostátní středoškolské lize. V červnu byla družstva v Hradci Králové, v květnu a v červnu
v Praze za Kč 4 500,-. V listopadu byly proplaceny náhrady cestovného těchto studentů ve
výši Kč 8 232,-. Garantem jejich činnosti je Mgr. Zdeněk Krákora ze vzdělávací agentury
ZAZO. I když červenec a srpen – to jsou hlavně měsíce VELKÝCH prázdnin, proto i činnost
organizace je utlumená, účtem prošla úhrada mnoha faktur k již uvedené akci Deset deka
festival.
V září znovu propukly periodicky se opakující činnosti. Chystaly se plesy – na to se
těší hlavně maturanti. Těší se, protože ještě neví, kolik práce a úsilí je s precizním
uskutečněním jednoho plesu spojeno. Začínají pravidelné schůzky kvůli námětu, nástupům (ty
pak dlouho a pracně nacvičují), půlnočnímu překvapení, soutěžím o ceny (do nich shánějí
ceny). Pokračují jednání o stužkách, šerpách, fotografovi. Přitom pronájem sálu i hudba už
musí být rok předem zajištěny. Výsledkem je boj o vstupenky v plně obsazeném Beránku,
dojatí rodiče, učitelé i studenti, sem tam nějaký průšvih, nesrovnalost, rozchod některé ze
stálých dvojic a vznik dvojice nové…Prostě PLES.
V říjnu byla účetní organizace v lázních, ale zastoupila ji kolegyně Ivana Balcarová.
V tomto měsíci proběhly také pravidelné platby – jízdné a startovné okresního kola
přespolního běhu v Polici nad Metují, stejné náklady krajského kola atletického poháru
CORNY ve dvoře Králové nad Labem, byly hrazeny stužky a šerpy maturitních tříd. Následně
na konci měsíce se zúčastnili chlapci republikového finále v atletice, CORNY poháru, jízdní
náklady činily Kč 5 916,-. Ostatní náklady, tj. ubytování a stravování jim hradili organizátor
akce, AŠSK České republiky.
V listopadu byly vybrány příspěvky od studentů, které jsou již několik let neměnné –
vybírá se Kč 300,- na studenta a rodinu. Pravdou je, že účast na tolika sportovních,
znalostních i jiných soutěžích je finančně stále náročnější. Konal se opět sběr papíru, výsledky
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byly uveřejněny na nástěnce a vítězové opět obdrželi odměny do svých třídních kasiček. Mgr.
Karásková doprovodila devět studentů na Logickou olympiádu do Prahy, Mgr. Rojtová zase
děvčata na okresní finále ve florbalu do Police nad Metují. Pět studentů a studentek jelo do
Hradce Králové na seminář řešitelů úloh 64. ročníku Matematické olympiády, sedmnáct se
zúčastnilo přípravného semináře řešitelů biologické olympiády ve Dvoře Králové nad Labem.
RNDr. J. Preclík a jeho studenti kroužku Robotiky vyrazili reprezentovat do Prahy na ČVUt,
kde se pořádá Robosoutěž. Jedná se o soutěž robotů, postavených ze stavebnice LEGO. Týmy
obsadily 2. a 5. místo, což považujeme za obrovský úspěch.
I v prosinci pokračovaly soutěže – okresní i krajská kola ve florbalu a basketbalu.
Hrály se velké šachy a k tomu byl zakoupen sud malinové limonády. Jako výhodná byla
vyhodnocena nabídka nákupu propisovacích tužek s logem naší organizace od firmy National
Pen, Praha v hodnotě Kč 1 989,24. Celkem 75 moc kvalitních tužek používáme jako dárky
pro studenty i další spolupracovníky z řad rodičů, pedagogů, vedoucích kroužků atd. V Brně
byla pořádána soutěž Robotiáda, které se zúčastnili studenti v čele s učitelem IVT Davidem
Barkou. Byl zorganizován velmi oblíbený Den her se všemi atraktivními soutěžemi, mezi
které patří volejbal, malý fotbal, florbal, stolní hry, práce na výtvarném díle… K této
příležitosti byly zakoupeny sladké odměny ve formě dortů, bonbonů, bonboniér, tyčinek
apod. Největší akcí konce roku byla reciproční návštěva slovinského pěveckého souboru, na
jehož organizaci poskytnuli dar MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., MPA, Mgr. Lucie Peterková,
MUDr. Ivo Novák, ATAS elektromotory, DRANA s.r.o. a Jitka Štimová. Společný koncert
obou souborů měl velký úspěch a byl krásným kulturním počinem v předvánočním čase.
Všem dárcům děkujeme srdečně!
Pravidelně se opakující platby by mohly vést k názoru, že činnost a s tím spojené
účetnictví této organizace je jednoduché a jednotvárné. Není tomu tak, v průběhu roku
podáváme řadu grantů, jejich vyúčtování, na práci se podílejí učitelé organizováním akcí
všeho druhu i studenti organizováním plesů. Zkrátka náplň je velmi pestrá a musíme
konstatovat, že také finančně náročná. Vždy jsme vybízeli rodiče, aby přicházeli s novými
nápady na profinancování – ale nyní budeme rádi, dokud vybíraný příspěvek bude dostačující.
Ještě jednou na závěr srdečné díky všem – studentům, učitelům, nepedagogickým
pracovníkům, donátorům a ostatním, kteří s námi věrně spolupracují!
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v
Náchodě
IČO 26552655
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2014
Popis
Dlouhodobý nehmot.majetek
Dlouhodobý hmot.majetek
Oprávky DNM a DHM
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Majetek celkem

č.ř. k 1. 1. 2014
1
- Kč
2
- Kč
3
- Kč
4
- Kč
5
- Kč
6
7 879,00 Kč
7
264 661,07 Kč
8
- Kč
9
272 540,07 Kč

Závazky
Úvěry
Závazky celkem

10
11
12

Rozdíl

13

- Kč
- Kč
- Kč
272 540,07 Kč

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2014
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. stav ke 31.12.2014
14
106 423,00 Kč
15
370 947,00 Kč
16
- Kč
17
477 370,00 Kč
18
116 999,00 Kč
19
423 881,84 Kč
20
540 880,84 Kč
21 63 510,84 Kč
22 10 576,00 Kč
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ke 31. 12. 2014
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
23 802,00 Kč
185 227,23 Kč
- Kč
209 029,23 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
209 029,23 Kč

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Příjmy
příspěvky
dary
ze vstupenek na ples
ze soutěže o ceny – ples
další příjem z plesu
sběr papíru
tržby z Doutnáku
z Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
z tržeb (EVVO, DDF, NDP)
ostatní
přeplatek od banky (zpět část poplatku)
Celkem

Částka
185800
74837
40000
39820
26603
10836
3660
45000
44784
5095
935
477370

Výdaje
knihy do ŽK
dary
výdaje - granty
výdaje plesů
návštěva ze zahraničí
J. Ježek - granty
sportovní akce, cestovné
knižní odměny
výroční zpráva
odměny za sběr
maturity
poplatky KB
Rodina + škola
Pohoda
Ostatní náklady
Celkem

Částka
10397
101682
89784
116999
6426
10000
94143
50998
16961
4760
10500
2109
370
1113,20
24638,64
540880,84

V Náchodě dne: 31. 3. 2015
Vypracovala:

Ing. Eva Hedvíková, účetní

Schválila:

Jana Vítová, předsedkyně
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