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Charakteristika sdružení 
 
Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám.1166, 500 02  Hradec Králové 
Telefon: 495 540 521   fax: 495 540 520 
IČO: 26577020 
Bankovní spojení: 35772/6100 

 
Předsedkyně sdružení: Mgr. Kateřina Horecká 
 
Rada sdružení: Petr Krejčíř, Mgr. Marie Dušánková, Michaela Lipavská  
 
Pokladnice: Jitka Heltová 
 
Občanské sdružení žáků, pedagogů a rodičů při  Základní škole Jiráskovo náměstí je 
dobrovolné svépomocné sdružení žáků ZŠ, členů učitelského sboru a dalších subjektů laické a 
odborné veřejnosti. Svou činnost rozvíjí na území České republiky. 
 
Sdružení bylo založeno v roce 2008 a registrace Ministerstvem vnitra ČR byla provedena 
27. 11. 2008 pod č.j. VS/1-1/73751/08-2. 
Stanovy sdružení byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 9. 10. 2008  a potvrzeny 
valnou hromadou sdružení dne 14. 9. 2009. 
Sdružení má v současné době 422 členů.  

 
 
 

Činnost sdružení 
 

V uplynulém školním roce se občanské sdružení opět velmi významně podílelo na úspěšné 
práci školy a na její reprezentaci. 

Pro žáky pomohlo uspořádat  školní kola soutěží, podílelo se na přípravě koncertů pro rodiče i 
ostatní přátele školy. 

Pomáhalo s realizací grantu, ze kterého se spolufinancovala např. doprava dětí do vánoční 
ZOO, soutěž  ve zdobení perníčků a vánoční a velikonoční dílny pro rodiče a děti.  

Ve spolupráci se  sdružením se podařilo zajistit výzdobu, hudbu, občerstvení a vystoupení na 
společenském večeru školy, stužky a videozáznam z celého večera pro žáky devátých tříd. 

Prvňáčci si zase díky sdružení užili Slavnost slabikáře. 

Finanční částkou přispělo sdružení na odměny za sportovní, vědomostní a dovednostní 
soutěže, odměny pro nejlepší  žáky školy, na exkurze, školy v přírodě a adaptační pobyty. 
Žákyni Petře Rásochové byl poskytnut příspěvek 1 000,- Kč, aby se mohla  adaptačního 
pobytu zúčastnit. 
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Sdružení pravidelně pořádá sběry papíru, víček, kaštanů a pomerančově kůry,  přispívá  na 
odměny pro nejlepší sběrače a v  loňském roce také na odměny pro vítěze soutěže v čistotě 
tříd. 

Občanské sdružení věnovalo finanční dar škole ve výši 20 000 Kč na nákup knih.  

V uplynulém roce zorganizovali žáci ve spolupráci s pedagogy a školním parlamentem  
následující akce: 

                          Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

                          Halloween 

                          Soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni 

                          Slavnost Slabikáře 

                          Soutěž ve zdobení perníčků 

                          Vánoční dílny pro rodiče s dětmi 

                          Exkurze do vánoční ZOO 

                          Vánoční koncert 

                          Společenský večer pro žáky devátých tříd, jejich rodiče a pedagogy                               

                          Masopust 

                          Recitační soutěž 

                          Velikonoční dílny pro rodiče a děti 

                          Den dětí 

                          Koncert na závěr školního roku 

                          Olympiády D, Bi, Čj, Z, F 

                          Pythagoriády 

                          Konverzace Aj 

                          Matematický klokan 

                          Soutěž Mladý zdravotník 

                          Slavnostní zakončení školního roku 

 

Rada sdružení se schází dle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce, 1x ročně se koná valná 
hromada. Valná hromada se uskutečnila 12. 2. 2013.     
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Společenský večer 
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Noc s Andersenem 

 

Sportovní den 2. stupeň 
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Slavnost slabikáře v knihovně 
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Zprávy na web - grant 

NÁVŠTĚVA ZOO   

Děti ze školní družiny navštívily ve středu 4. 12. 2013 vánoční ZOO ve Dvoře Králové. 
Ozdobili jsme zvířátkům stromeček nejrůznějšími dobrotami, prošli několik pavilonů zvířat a 
nakonec jsme si prohlédli rozzářenou večerní ZOO. Dětem se výlet moc líbil a někdo si 
odvezl i malý dárek. 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Vánoční koncert byl letos takovým netradičním adventním kalendářem. Na každý prosincový 
den až do Štědrého dne bylo připraveno nějaké kulturní překvapení. Čekalo tu taneční, 
hudební, pěvecké nebo dramatické vystoupení. Na závěr zaznělo pásmo známých vánočních 
koled, kterými jsme oslavili narození Ježíška a uvítali nadcházející vánoční svátky. 

Koncert byl nejprve pro rodičovskou veřejnost, následovaly koncerty pro žáky školy, 
mateřské školy a také na slavnostní zakončení Internetu pro seniory, který pořádal Magistrát 
města. 

 

HALLOWEEN 

Dne 24. 10. 2013 se konala oslava svátku Halloween. Žákyně z 9. třídy připravily pro menší 
děti soutěže: skládání puzzle,bludiště, domalovávání dýní a vybarvování obrázků k danému 
tématu. Všem dětem se připravená akce moc líbila. Velké poděkování patří žákyním z 9. A. 

 

DEN DĚTÍ 

Děti ze školní družiny v červnu oslavily Den dětí. Žáci z 2. stupně pro ně připravili stanoviště, 
kde plnily jednotlivé úkoly. Poděkování patří všem žákyním. 

 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

Ve středu 27. 11. 2013 odpoledne se ve všech prostorách školní družiny vánočně tvořilo. Děti 
pracovaly společně s rodiči a všichni se těšili na nejkrásnější svátky v roce. 
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MASOPUST 

Na masopustní průvod v maskách se sešli děti, rodiče a  pedagogové. Po průvodu se 
uskutečnil karneval ve školní jídelně. 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

Minulý týden se uskutečnil již tradiční závěrečný koncert školy. V sále školní jídelny se sešlo 
mnoho diváků, kteří přišli povzbudit  všechny účinkující. Děti se na koncert připravovaly 
velmi pečlivě a moc se těšily, že svým rodičům, prarodičům a kamarádům předvedou, co si 
pro ně připravily. 

Během vystoupení se prostřídala pásma básniček, písniček, sestav dětského aerobiku, tance a 
také hry na sólové hudební nástroje. 

Všechny děti se snažily ukázat to nejlepší, co si během poloviny roku připravily a myslím, že 
se jim to také povedlo. Patří jim velké díky za odvahu, kterou prokázaly, když vystoupily před 
zaplněnou jídelnou. Obecenstvu zase patří díky za podporu a potlesk, který byl pro děti tou 
největší odměnou. 

Všem přejeme hodně sil do další práce a příjemné prožití prázdnin a dovolených. 
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Masopust 

 

 

 

Koncert na konci školního roku 
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Den dětí - soutěže 

 

Halloween 
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Soutěž o nejkrásnější dýni 

 

Vánoční dílničky 
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Návštěva Vánoční ZOO ve Dvoře Králové 

 

Vánoční koncert 
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Příjmy sdružení 
 

• vlastní příspěvky (minimálně 100,- Kč na člena/rok) 
• výnosy ze sběrů papíru 
• výnosy ze sběrů pomerančové kůry, léčivých bylin, kaštanů a žaludů, plastových víček 

 
Hospodaření sdružení 

Sdružení hradí žákům – členům sdružení – maximálně 50 %  dopravného na exkurze 1x ročně 
ve výši maximálně 100,- Kč na žáka, v 7. třídě pak ještě 50 % příspěvek na dopravu na 
lyžařský výcvikový kurz opět maximálně 100,- Kč na žáka. Sdružení přispívá na odměny 
žákům na školách v přírodě či na lyžařském výcvikovém kurzu (20,- Kč na dítě) a na odměny 
pro předmětové komise na jednotlivé soutěže pořádané školou nebo jinou organizací, částka 
se pohybuje  od 50,- do 500,-Kč dle počtu zúčastněných. 
 
Odměňuje také nejlepší žáky na konci školního roku, nejlepší sběrače papíru, pomerančové 
kůry, kaštanů a žaludů. Nezapomínáme ani na pravidelné sběrače. Sladkou odměnu dostávají 
také nejlepší sběrači v daném měsíci, když přinesou nad 100 kg papíru.  
 

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 

k 31. 12. 2013 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy:  

Sběr papíru  64 262,80                                                                      

Úroky na BÚ                   907,15 

Sběr kaštanů                 4 520,-                                                                

Vstupné koncert                6 819,-                                                                

Od žáků na konverzaci v AJ               7 250,-                                          

Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů            42 200,-                         

Za tombolu na společ. večeru                5 637,-                                        

Za pomerančovou kůru                3 502,-                                                                                                

Za vstupenky na společ. večer                26 750,- 

Za víčka                   4 056,-   

Příspěvek z Magistrátu HK na grant                9 000,-                                   

Celkem                 174 903,95 
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 Výdaje:  

Příspěvky dětem na exkurze       17 516,-                                    

 Poplatky na BÚ               240,-                                                                     

Zaplacení instruktorky konverzace v AJ       7 250,-                         

Odměny dětem        51 740,-                                                                  

Pronájem sálu na společ. večer     19 045,-  

Hudba, vystoupení na společ. večeru     11 000,-                              

OSA            1 894,-                                                                                                                                                                       

Provozní náklady             233,-                                                                        

Stužky 9. A          2 995,- 

Dar škole        20 000,- 

Materiál na výzdobu plesu           151,- 

Stužky slavnost Slabikáře 1. třídy       2 054,- 

Občerstvení na společenském večeru          971,- 

Čerpání grantu – odměny, materiál, autobus ZOO   12 906,- 

Video ze společenského večera        3 600,-                                                         

Celkem                  151 595,-   

 

                                                                               

Příjmy za rok 2013      174 903,95   
                                                  

Zůstatek v pokladně z roku 2012      15 026,-                       

Zůstatek na BÚ z roku 2012     105 546,94 

Termínový vklad          93 326,15                         

Celkem         388 803,04                                                                                          

Výdaje za školní rok 2012 – 2013           -   151 595,-                                             

Celkem se převádí do roku 2014    237 208,04 Kč                          

Celkový zůstatek do roku 2014 je 237 208,04 Kč, z toho je v pokladně  

25 949,- Kč,  na BÚ je 90 497,53 Kč a na spořícím BÚ je 120 761,51 Kč.    
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Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 9. 1. 2014. 
 
Výroční zpráva 2013 byla schválena valnou hromadou sdružení  dne 7. 4. 2014. 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Horecká 

předsedkyně sdružení     

 

 

 

                                                      

Hradec Králové 7. 4. 2014 

 

 

 


