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Charakteristika sdružení 
 
Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám.1166, 500 02  Hradec Králové 
Telefon: 495 523 520, 495 522 013   fax: 495 523 520 
IČO: 26577020 
Bankovní spojení: 35772/6100 

 
Předsedkyně sdružení: Mgr. Kateřina Horecká 
 
Rada sdružení: Radek Vencl, Mgr. Marie Dušánková, Adéla Zahradníčková,  
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. Na valné hromadě byl zvolen výbor sdružení.  
Sdružení mělo k 30. 6. 2009 celkem 373 členů – 327 žáků, 10 rodičů a 36 učitelů.  

 
Činnost sdružení 

 

Sdružení pokračovalo v řadě aktivit, které byly organizovány Radou rodičů a školou. OS byla 
převedena částka 2864 Kč v hotovosti a na účet byl převeden zbytek z hospodaření Rady 
rodičů v částce 30.534,29 Kč.  

OS pokračovalo v organizaci sběrů papíru, kaštanů a žaludů, nově začala být sbírána 
pomerančové kůra a víčka od PET lahví.  

V uplynulém roce 2009 pořádalo sdružení pro žáky školní kola soutěží, podílelo se na 
přípravě koncertů pro rodiče i ostatní přátele školy, pomáhalo s organizací akcí, jako je 
například projekt Halloween, Mikulášká nadílka jak pro žáky I. stupně, školní družiny, tak 
pro děti v MŠ v Březhradě a také pro  Klub předškoláků.  

Žáci I. stupně vyjeli na Veselý kopec a dostali příspěvek na autobus. Byl vytvořen kalendář 
školy. Organizovala se soutěž o nejkrásnější adventní věnec a nejhezčí básničku s vánoční 
tématikou. Předvánoční týden mohli žáci díky žákovskému parlamentu strávit částečně dle 
svých představ. Každý den se vždy ráno vyhlásila nějaká zajímavá akce.  

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

� Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

� Den s okluzorem 

� Halloween 
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� soutěž X-faktor 

� Mikuláš pro žáky 1.stupně 

� Vánoční koncert 

� Recitační soutěž 

� Koncert na závěr školního roku 

� Olympiády D, Bi, Čj, Z, F 

� Pythagoriády 

� Konverzace Aj 

� Slavnostní zakončení školního roku 

 

 

 

Rada sdružení se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce, 1x ročně se koná valná 
hromada. Ustavující valná hromada se uskutečnila 14. 9. 2009.  

 
 
 
 

 
Z vítání Martina na bílém koni 
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Literární exkurze žáků do Hronova 
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Soutěž v anglickém jazyce 

                     
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.  
 

 

¨ 
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Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2008 

k 31. 12. 2008 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy:  

Převod do pokladny hotovost                                                       2 864,-  

Za sběr papíru                                                                                  994,- 

Doplatek od žáků na autobus                                                       7 740,- 

Za prodej kalendářů                                                                        260,- 

Za výtěžek z koncertu                                                                  1 677,- 

Za víčka                                                                                          272,80 

Převod z jednoho účtu na druhý                                                30 534,29 

Za kaštany                                                                                    7 200,- 

Úroky na BÚ                                                                                       2,02 

                                                                    Celkem                  51 544,11 

Výdaje: 

Odměny                                                                                        3 679,- 

Faktura za autobus                                                                     15 408,- 

Provozní režie                                                                                 130,- 

Poplatky na BÚ                                                                                   5,50 

                                                                      Celkem                19 222,50 

  

Příjmy za rok 2008 září – prosinec                                              51 544,11 

Výdaje za rok 2008 září – prosinec                                           - 19 222,50 

Zůstatek do roku 2009                                                               32 321,61 

Celkový zůstatek do roku 2009 je 32 321,-Kč, z toho v pokladně je 9 226,-Kč a na BÚ je 
23 095,61 Kč. 
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Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009 

k 31. 12. 2009 zpracovala pokladnice sdružení Jitka Heltová 

Příjmy:  

Sběr papíru a víček od PET lahví                             44 180,50 

Úroky na BÚ a termínovém vkladu                              570,26     

Sběr pomerančové kůry                                              1 706,- 

Sběr kaštanů                                                              10 220,- 

Vstupné karneval, koncert                                          2 676,- 

Od žáků na konverzaci v AJ                                       9 000,-  

Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů                       74 200,- 

Od nečlenů na představení koncem šk. roku                 150,- 

Celkem                                                                    142 702,76                                  

Výdaje:  

Materiál na výzdobu různých akcí                                911,- 

Příspěvky dětem na exkurze                                    12 143,- 

Poplatky na BÚ                                                             760,- 

Knihy do knihovny                                                        426,- 

Zaplacení instruktorky konverzace v AJ                    5 400,- 

Odměny dětem                                                          36 097,- 

Celkem                                                                      55 737,- 

 

Příjmy za rok 2009                                                 142 702,76 

Výdaje za rok 2009                                                - 55 737,- 

Zůstatek za  rok 2009                                               86 965,76 

Zůstatek v pokladně z roku 2008                               9 226,- 

Zůstatek na BÚ z roku 2008                                    23 095,61 

Celkem se převádí do roku 2010                           119 287,37 
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Celkový zůstatek do roku 2010 je 119 287,37 Kč, z toho je v pokladně 46 519,- Kč, na BÚ je 
42 244,23 Kč a na termínovém vkladu je 30 524,14 Kč. 

 

 

 

Mgr. Kateřina Horecká 

předsedkyně sdružení                                                           

 

 

 

 

V Hradci Králové 25. 2. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 22. 2. 2010. 
 
Výroční zpráva byla schválena Radou sdružení   dne 11. 2. 2010. 
 


