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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: Radek Vencl, Mgr. Marie Dušánková, Adéla Zahradníčková, host Mgr. 
Alena Hradílková 
 
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 418 členů.  

 
Činnost sdružení 

 

V uplynulém roce 2011 pořádalo sdružení pro žáky školní kola soutěží, podílelo se na 
přípravě koncertů pro rodiče i ostatní přátele školy, pomáhalo s organizací veřejných akcí, 
jako je například masopust, oslava svátku sv. Martina, společenský večer. 

Finanční částkou přispělo na exkurze, lyžařský výcvik, školy v přírodě a odměny za 
sportovní, vědomostní a dovednostní soutěže, odměny pro nejlepší žáky školy. 

Pravidelně pořádá sběry papíru, víček, kaštanů a pomerančově kůry a přispívá na odměny pro 
nejlepší sběrače.  

Občanské sdružení věnovalo finanční dar škole ve výši 8 920,- Kč na pořízení sportovních 
dresů s logem školy pro žáky na sportovní akce za účelem reprezentace školy. Finanční částka 
780,- Kč byla využita na nákup bezpečnostních vest pro větší bezpečnost dětí při různých 
akcích pořádaných školou i jinými organizacemi. 

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

� Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

� Noc s Andersenem 

� Halloween 
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� Oslava svátku sv.Martina 

� Mikuláš pro žáky 1.stupně 

� Masopust 

� Vánoční koncert 

� Společenský večer pro rodiče, pedagogy a přátele školy 

� Recitační soutěž 

� 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 dva měsíce, 1x ročně se koná valná 
hromada. Valná hromada se uskutečnila 7. 2. 2012 

 
 

 
Masopust 
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Halloween 

 

Příjezd Martina na bílém koni 



Výroční zpráva za rok 2011 

Zpracovala: Jitka Heltová                                                                                                                      Strana 5 (celkem 6) 

                     
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 2011 

k 31. 12. 2011 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy:  

Sběr papíru                                                                92 827,50 Kč 

Úroky na BÚ                                                                    69,92 Kč 

Sběr kaštanů                                                               12 000,- Kč 

Vstupné koncert                                                           5 580,- Kč     

Od žáků na konverzaci v AJ                                         9 970,- Kč 

Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů                        41 800,- Kč 

Za tombolu na společ. večeru                                      5 747,- Kč 

Za vstupenky na společ. večer                                   19 050,- Kč 

Sběr pomerančové kůry                                               2 613,- Kč  

Celkem                                                                       189 657,42 Kč 

                                                                          

Výdaje:  

Příspěvky dětem na exkurze                                     20 396,- Kč   
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Poplatky na BÚ                                                               240,- Kč    

Zaplacení instruktorky konverzace v AJ                     9 500,- Kč  

Odměny dětem                                                            49 444,- Kč  

Dresy                                                                             8 920,- Kč                                                                  

Reflexní vesty                                                                  780,- Kč 

Pronájem sálu společ. večer                                        19 728,- Kč 

Hudba, vystoupení na společ. večeru                          10 500,- Kč 

OSA                                                                               1 878,- Kč 

Celkem                                                                      121 386,- Kč 

 

Rekapitulace 

Příjmy za rok 2011                                    189 657,42 

Zůstatek v pokladně z roku 2010                 24 324,- 

Zůstatek na BÚ z roku 2010                        80 496,79 

Celkem                                                        294 478,21 

Výdaje za rok 2011                                   - 121 386,- 

                                                                     173 092,21 

Na termínovaný vklad                                     - 60 000,- 

Celkem se převádí do roku 2012                 113 092,21 Kč 

Celkový zůstatek do roku 2012 je 113 092,21 Kč, z toho je v pokladně 36 438,-,- Kč a  na BÚ 
je 76 654,21 Kč.  Dále na termínovaném vkladu je 92 058,81 Kč, vše se převádí do roku 
2012. 

 
Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 4. 1. 2012 . 
 
Výroční zpráva byla schválena Radou sdružení  2012 dne 7. 2. 2012. 
 

 

 

Mgr. Kateřina Horecká 

předsedkyně sdružení                                                           

V Hradci Králové 6. 2. 2012 


