ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2015
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.
Úplně první nákladovou položkou v lednu roku 2015 bylo proplacení nákladů na dopravu
do Prahy pro studenty v doprovodu Mgr. Nývltové na akci „Čtení pro Josefa Škvoreckého“.
Pořadatelem bylo České centrum mezinárodního P. E. N. klubu. Pak nastoupily pravidelně se
opakující položky na ples (šerpy, květiny, dohody o provedení práce pro choreografa, režijní
materiál na tombolu, atd.), na nákup materiálu pro tolik úspěšný Den otevřených dveří. Do
Hradce Králové vyrazili na seminář budoucí řešitelé matematické olympiády pod dozorem
Mgr. Chmelíka a tam se snažili nabýt takových vědomostí, aby zase byli úspěšní. Jízdné a
startovné bylo proplaceno i účastníkům finálové soutěže ve florbalu v Jičíně, šachistům do
Třebechovic pod Orebem, plavcům do Jindřichova Hradce – ti se zúčastnili republikového
finále. Jednou za dva roky jsou účetní hrazeny náklady školení o neziskových organizacích
v Daňové kanceláři v Rychnově nad Kněžnou, tak tomu bylo i letos.
V únoru byla hrazena doprava do Liberce pro skupinu děvčat, která pak postoupila
do republikového finále ve florbalu. Chlapci jeli na krajskou soutěž ve florbalu do Jičína. Dvě
skupiny dobrých fyzikářů a fyzikářek se zúčastnily Fykosího fyziklání v Praze, renomované
celostátní soutěže družstev ve znalostech z fyziky pod taktovkou Mgr. Zdeňka Poláka. Pro
výměnný pobyt s německými studenty byl uhrazen dar pro německou stranu při výjezdu
s vedením Mgr. Forejta. Byly zakoupeny odměny ve formě knižních kuponů pro školní kolo
soutěže ve francouzském jazyce i další odměny pro školní kolo v recitační soutěži.
K odměnám pro studenty trochu podrobněji: nejvyšší částku (většinou okolo Kč
36 000,-) vydáváme za knižní kupony v jednotkové ceně Kč 100,- a platné při nákupu
v Knihkupectví Alice Horová na Kamenici. Ty se předávají maturantům v květnu a ostatním
studentům pak v červnu, vždy s vysvědčením. Předáváme je třídním učitelům v počtu 8 kusů
na třídu, předsedům předmětových komisí v počtu 18 kusů. Všichni učitelé je pak rozdělují
podle zásluh studentům do tříd (např. za funkci pokladníka, za nošení třídní knihy, za
dobrovolnou pomoc při akcích školy – Den otevřených dveří apod.) nebo podle
individuálního přístupu a umístění při školních, okresních, krajských nebo i vyšších kolech
soutěží ve všech předmětech. Někteří aktivní studenti vypracovávají i práce v rámci SOČ –
Studentské odborné činnosti. Pak kupujeme dle možností různé odměny ve formě potravin –
pro medailisty i účastníky při Dni her nebo Sportovním dni nebo při pořádání akce o anglicky
mluvících zemích dorty, bonboniéry, další různé sladké odměny. Ty v neposlední řadě máme
i v kancelářích pro ty, kdo pomáhají např. odnášet sběr, přenášet nábytek, přinášet papír do
kopírovacího stroje. Několikrát byly zakoupeny i odměny ve formě výrobků z firmy
NationalPen s logem SRPDŠ, např. různé druhy propisovacích tužek nebo malé svítilny.
Myslíme, že studenti jsou s odměnami spokojení a vždy se těší na něco nového.
V březnu byly hrazeny náklady na odměny na soutěže na lyžařských kurzech, úhrady
nákladů na dopravu na seminář k řešení fyzikální olympiády, na krajské kolo v dějepisu do
Hradce Králové, na dopravu studentů na soutěž AMAVET – Asociace pro mládež, vědu a
techniku v Pardubicích a pro postupující i v Brně, na účast v okresním kole v basketbale
v Jaroměři. V Brně byla i skupina vynikajících florbalistů s vedoucím Mgr. J. Diviškem a
v soutěži ASŠK SŠ zvítězila. Děvčata – florbalistky pak opět v Brně celostátní soutěž ve
florbalu dokonce vyhrála! Chlapci – florbalisti, tentokrát v Kopřivnici pod vedením Mgr. J.
Zikmunda, také uspěli a v kategorii IV - chlapci vyhráli republikové finále ASŠK základních
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škol ve Sportovní lize ZŠ „O pohár ministra školství“. Náklady byly hrazeny z prostředků
MŠMT, my jsme hradili pouze náklady doprovodu.
Nejvyšší položkou, hrazenou v dubnu z běžného účtu u Komerční banky, byla částka
za Výroční zprávu Jiráskova gymnázia za školní rok 2014 - 2015. I tak ji máme vždy se
slevou od Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Místní jízdné pak
bylo proplaceno na krajském kole biologické olympiády v Hradci Králové s RNDr.
Matěnovou (dopravu hradil pořadatel), dále na celostátním kole zeměpisné olympiády v Praze
s Mgr. Košvancem (dopravu opět proti jízdenkám hradil pořadatel). Ing. Vích byl se studenty
na Prezentiádě, soutěži v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, v Hradci
Králové a poté, co postoupili do dalšího kola, i v Brně. Mgr. Věra Štegerová a 2 studenti a 1
studentka byli v Hradci Králové na dějepisné soutěži. Ing. Lucie Pavlíčková uspořádala
v dubnu Španělské dny s dotací Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a hlavně za
vydatného přispění samotného starosty J. Birkeho. Akce byla úspěšná a snad se stane
východiskem pro pěknou tradici. RNDr. Preclík byl se svými studenty na Robosoutěži
v Praze. Šachový kroužek, který vede externě Ing. Dusbaba, byl s Broumově na velikonočním
turnaji a bylo jim uhrazeno jízdné. A jako každým rokem, i letos v dubnu (i v říjnu) proběhla
u třídních schůzek akce „Sběr papíru“, která má letos mimořádně vysoké příjmy, v dubnu
5 148 Kč a v listopadu 8 860 Kč. Z toho vždy 1 000 Kč, 500 Kč a 400 Kč je vyplaceno třídám
na prvních třech místech v interní soutěži. Je to jeden z mála malých zdrojů ostatních příjmů
naší organizace.
V květnu byli studenti s Mgr. Zikmundovu na krajském kole fyzikální olympiády
v Hradci Králové, s Mgr. Rojtovou na krajské kolem ve volejbale dívek v Jičíně, s Mgr.
Šimonem na soutěži Puškinův památním tamtéž, na okresním kole Poháru rozhlasu v atletice
v Novém Městě nad Metují s Mgr. Slavíkem byla děvčata, na stejné soutěži potom s Mgr.
Diviškem chlapci. Třídní učitelé obdrželi příspěvek na maturity ve výši 100 Kč na jednoho
studenta, vyúčtování je vždy u každé maturující skupiny přiloženo. RNDr. Matěnová
doprovodila studenty na krajské kolo v biologické olympiádě, byly zakoupeny medaile pro
výherce soutěže ve skládání Rubikovy kostky. Z KB byla uhrazena faktura za výše
zmiňované knižní kupony.
V červnu probíhal Deset Deka festival, a to již jeho 6. ročník. Laskavými donátory byla
firma ATAS elektromotory Náchod, a.s. KÚ Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda a Nadace Život umělce Praha. Další příjmy byly z tržeb na
jednotlivých akcích a celkové příjmy a výdaje již dosáhly částky 67 360 Kč. Pro šachový
turnaj ve škole byl zakoupen 50litorvý sud limonády Primátor. Student Tomáš Macek byl
v Jevíčku na soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády, kde mu týdenní náklady
na pobyt a stravování hradily pořádající organizace v čele MŠMT, a proto povinný příspěvek
700 Kč byl jen kapkou v moři. Mgr. Divišek byl se skupinou studentů v Praze na celostátním
finále vědomostní soutěže Eurorebus, Mgr. Zikmundová byla v Ostravě se studenty na
natáčení pořadu České televize „Úžasný svět techniky“. Všem bylo vždy uhrazeno jízdné.
Sportovcům na cyklokurzech na oblíbeném „Pastvičáku“ – neboli Pastvickém rybníku u
Kutné Hory byly proplaceny odměny do soutěží, panu Mertlíkovi, školníkovi, cestovné za
dopravu lodí na tyto kurzy. Na škole pilně pracuje kroužek frisbee, náklady na dopravu a
startovné na soutěže Středoškolské ligy také nese naše organizace.
O prázdninách probíhaly jen pravidelné platby v Komerční bance a také dobíhaly platby
za fakturace na už zmíněné akci Deset Deka festival.
V září jsme se s plnou dali do práce. V Praze se konalo finále frisbee a naše družstvo se
umístilo na krásném 2. místě, hrazena byla doprava a startovné. Opět začal Corny – pohár ve
středoškolské atletice, tradičně v Novém městě nad Metují. Opět jeli studenti do Police nad
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Metují na okresní kolo v přespolním běhu. Opět se vítězové krajských kol olympiád se sešli u
hejtmana. Byly zakoupeny potřebné díly k opravě stolních fotbálků, kde provozem nejvíc trpí
figurky. A začaly i výdaje spojené s maturitními plesy a hradily se stužky a šerpy jednotlivým
maturitním třídám.
V říjnu byly vybírány příspěvky SRPDŠ, které byly ve dvou částkách uloženy na
běžný účet u Komerční banky. Vítězové přespolního běhu a atletického poháru CORNY
zajížděli na další kola – první do Nové Paky, druzí do Břeclavi. Začaly se rozjíždět soutěže ve
frisbee a všem bylo hrazeno jízdné. Na konci měsíce se uskutečnila dlouho plánovaná akce
YOUNG ANMERICANS, její vyúčtování pak kvůli účasti studentů i ze ZŠ Komenského
bylo složité. Závěrečné vystoupení se však setkalo s velkým ohlasem a účastníci se slíbili, že
příští rok se určitě znovu setkají.
V listopadu probíhala základní i okresní kola v basketbale a volejbale. Mgr. Štěpán
Macura organizoval a prostřednictvím naší organizace i zúčtovával akci Náchodské dny
poezie. Proběhlo krajské kolo Logické olympiády, se studenty se tentokrát do Hradce Králové
vypravil Mgr. Klemenc. Byla objednána exkurze do Osvětimi a prostřednictvím našeho účtu
také zaplacena. Studenti pak tuto akci zpětně uhradili. Pět studentů a doprovázející RNDr.
Preclík soutěžili v piškvorkách v Hradci Králové. Při třídních schůzkách byl zorganizován
sběr papíru. Bylo hrazeno jízdné studentům, připravujícím se na biologickou olympiádu.
Zajížděli do Dvora Králové nad Labem. Probíhaly soutěže v malém fotbalu, ve futsalu, ve
flobalu. Pěvecko – muzikální soubor Musica Viva se vypravil do Opavy na celostátní soutěžní
přehlídku OPAVA CANTAT 2015. Náš příspěvek byl minimální, ostatní zdroje byly
z Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a od MUDr. Nováka, také od samotných
účastníků.
V prosinci byl pořádán šachový turnaj s proplacenými drobnými odměnami a opět sudem
limonády z Primátoru Náchod, studenti byla v Praze na Robosoutěži a v Předměřicích nad
Labem na florbalu. Do Prahy na finále Logické olympiády postoupil jeden student a akce se
zúčastnil s doprovodem. Na krajské kolo do Nové Paky jel Mgr. Zapletal s děvčaty, školní
kolo recitační soutěže organizovala a odměny kupovala Mgr. Olšanová. Na krajském kole ve
florbalu dívek a chlapců opět v Nové pace byl Mgr. Košvanec, na soutěži ve futsalu
v Pardubicích Mgr. Divišek. Celý rok vždy ukončíme velmi oblíbeným Dnem her, kdy se
každý student napříč věkovými kategoriemi může přihlásit na libovolnou soutěž, např. ve
stolních deskových hrách, v počítačových hrách, do výtvarné dílny, do loutkové a herecké
dílny, do Robosoutěže, kurzu přípravy španělských jídel, do fyzikální herny i do kvízu
anglicky mluvících zemí. Skupiny studentů pak soutěží ve volejbalu, malém fotbalu,
v kuželkách, v bowlingu. A ten, kdo nechce soutěžit, se může dostavit na promítání filmu.
Činnost našeho zapsaného spolku je velmi různorodá, stále se aktivizuje. Během roku
jsme prostřednictvím účetnictví aktivními spolupořadateli objemově velkých akcí – např.
Španělské dny, Deset Deka festival, Náchodské dny poezie, setkání s YOUNG
AMERICANS. Finanční kapacita je zcela dočerpávána, budeme asi uvažovat o zvýšení
příspěvků. Nechceme kvůli penězům omezovat mimoškolní studentské aktivity. Děkujeme
všem dárcům, spolupracovníkům i vedení školy za spolupráci.

Strana 3 (celkem 5)

Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, z.s.
IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31.12.2015
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 1.1.2015
1
- Kč
2
- Kč
3
- Kč
4
- Kč
5
- Kč
6
23 802,00 Kč
7
185 227,23 Kč
8
- Kč
9
209 029,23 Kč

Závazky
Úvěry
Závazky celkem

10
11
12

Rozdíl

13

ke 31.12.2015
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
36 896,00 Kč
135 094,23 Kč
- Kč
171 990,23 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
209 029,23 Kč

Přehled o příjmech a výdajích ke 31.12.2015
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.

V Náchodě dne 31. 3. 2016

č.ř. stav ke 31.12.2015
14
97 821,00 Kč
15
376 222,48 Kč
16
- Kč
17
474 043,48 Kč
18
85 447,00 Kč
19
425 635,48 Kč
20
511 082,48 Kč
21 37 039,00 Kč
22
12 374,00 Kč

Zpracovala: Ing. Eva Hedvíková

Schválila: Jana Vítová,
předsedkyně SRPDŠ
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- Kč
- Kč
- Kč
171 990,23 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
Skřivánek – od studentů na akci Opava
z Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
z tržeb (EVVO, DDF, NDP)
ostatní
přeplatek od banky (zpět část poplatku)
Celkem

Částka
184900
30261
40000
49910
7911
14008
42900
42000
10064
51136,48
953
474043,48

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

Částka
5470
30261
94958
85447
4007
138532
60063,24
16417,50
3800
38259
11100
2139
370
1113,20
19145,54
511082,48

V Náchodě dne: 31. 3. 2016
Vypracovala:

Ing. Eva Hedvíková, účetní

Schválila:

Jana Vítová, předsedkyně
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