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Charakteristika sdružení 
 
Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s. 
Telefon: 495 540 521    
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. 
Na základě změny je od 23. 12. 2015 vedeno jako Občanské sdružení při Základní škole 
Jiráskovo nám. V Hradci Králové, z. s., pod č.j. L 6846/RD/7/KSHK. Aktualizované stanovy 
byly schváleny valnou hromadou sdružení 14. 4. 2015.  
 
Sdružení má v současné době 464 členů.  
 
 
 

Činnost sdružení 
 

Občanské sdružení se opět velmi významně podílelo na úspěšné práci školy a na její 
reprezentaci. 

Pomáhalo uspořádat pro žáky školní kola soutěží, podílelo se na přípravě koncertů pro rodiče, 
pomáhalo s realizací grantu a organizací veřejných akcí, jako byl masopust, oslava svátku 
sv.Martina, společenský večer. 

Finanční částkou přispělo na exkurze, lyžařský výcvik, školy v přírodě, adaptační pobyty, 
odměny za soutěže a  odměny pro nejlepší žáky školy. Novinkou bylo uspořádání soutěže  
o nejlepší čtenářský deník, která se setkala s velkým zájmem. 
 
Sdružení také přispělo na odměny pro nejlepší sběrače papíru, kaštanů, pomerančové kůry a 
plastových víček, všechny sběry pomáhalo organizovat. Na konci školního roku byli 
odměněni nejlepší žáci školy. 
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V uplynulém roce sdružení finančně podpořilo a pomohlo s organizací následujících akcí: 

                           

Stužkování žáků 9. tříd spojené se Společenským večerem pro rodiče,  pedagogy a přátele 
školy                                                                        

Recitační soutěž 1. a 2. stupně 

Olympiády Čj, Z, D 

Konverzace z Aj 

Čtenářská gramotnost Aj 

Předčítání v Nj 

Hradecký víceboj 

Den dětí v ŠD 

Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

Koncert na závěr školního roku 

Slavnostní zakončení školního roku 

Vánoční koncert 

Odměny za sběr víček, papíru, pomerančové kůry 

Soutěž o nejlepší čtenářský deník 

Příspěvky na exkurze – doprava, vstupné 

Odměny pro žáky na školy v přírodě a adaptační pobyty 

Odměny pro pěvecký sbor                      

Kostýmy pro sbor 

 

V loňském roce došlo ke změně v radě sdružení. Valná hromada zvolila za odcházejícího 
Petra Krejčíře nového zástupce z řad žáků – Jakuba Mašku. 

Koncem roku (přesně 23. 12. 2016) došlo k přeměně občanského sdružení na zapsaný spolek, 
který nadále bude pokračovat v tradičních aktivitách. 

Název spolku: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s. 
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ŠKOLNÍ PLES 

 

Jak je již tradicí naší školy, konal se i letos společenský večer. Na tuto událost vyšel pátek 
13. února. Očekávali jsme velký den.  A taky jo. 

To vám ani nemůžu popsat, jak moc jsem byl nervózní. Pořád jsem si říkal: „Jak to dopadne? 
Zvládnu to?“ 

Potkávám holky a po všeobecných komplimentech ohledně bot, šatů a make-upu se 
zaměřujeme na kluky. Je pravda, že ve společenském vypadají mnohem lépe, ale někteří 
působí v obleku o dvě čísla větším poměrně komicky. 

Najednou se pod naším oknem objevil shluk nějakých fešáků, kterými byli mí spolužáci. 
Vyběhli jsme ven a po narovnání kravat, motýlků a úpravě vlasů jsme se vydali směr Adal. 
Cestou jsme pořídili spoustu fotek, které se mimořádně vydařily. 

Jen jsme zírali na ty hezké dívky, které se v naší i vedlejší třídě objevují celé roky, ale my si 
jich možná málo všímali. 

Ples začal v sedm večer. Nejdříve byla na programu různá předtančení. Pro nás byl největší 
hvězdou pan učitel Souček se svou partnerkou. 

Pak ale přišel na řadu nástup. Nervozita stoupala.  Kdyby aspoň děda nežhavil  tu svou 
kameru! 

Začínala jsem být kapku nervózní. Hlavně z toho, abych nespadla, protože to v sále opravdu 
klouzalo a při rychlé chůzi na podpatkách se nehoda dala očekávat. A taky jsem měla pocit, 
jako bych najednou zapomněla všechny kroky. 

Na zaznění prvního tónu už vycházíme se svým tanečním partnerem kupředu a snažíme se 
předvést těžce naučený taneček. Moc jsme se všichni báli, ale nakonec jsme to snad dali a 
museli jsme se všichni smát. Velká úleva! 

Nástup!  Začal jsem se klepat a potit. Snažím se uvolnit, ale moc to nejde, protože je to už 
naostro.  To mě nejvíc děsí. 

Náš nástup probíhal rychle a více méně bez problémů. Přišla na řadu i improvizace. 
Předpokládám, že jsem vypadal jako šílená skákající lama. Ale nějak jsem to nakonec zvládl. 

Chytám se Honzy, „chodicí“ část je díkybohu za námi, už začíná náš taneček. „K sobě, od 
sebe, převedu…“ Už je tu sólová část. Ale ne! Zapomněla jsem na otočku! Zarazila jsem se a 
pokračovala jako by nic. Po skončení jsem se podívala k našemu stolu – sestra se ještě pořád 
láme smíchy, ale jinak se zdá, že se to líbilo. 

Taneček s rodiči jsem zvládla, i když vůbec nevím jak. Vzájemně jsme si „lehce“ šlapali na 
nohy a já umírala žízní. 
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Taneční pokusy byly za námi a čekalo na nás stužkování. Čekali jsme v zákulisí, až zazní 

naše jméno a my si dojdeme pro stužku. Je to tady! Hlavně se nepřizabít o kabely! Děkuji 

paní ředitelce i panu Vedlichovi, stužka je připevněna, pan učitel Stehno, naše opora, čeká u 

schodů. 

Při stužkování jsem si připadala skoro jako maturant. 

Všichni jsme se pak bavili a tancovali pod pódiem, někteří odvážlivci i na něm. 

Tančili jsme, fotili se (po tomto večeru máme všichni na mobilech tisíce selfies), jedli, pili 

(džus, samozřejmě!). Hodně jsme si to užili jako třída. Všichni tancovali se všemi, všichni se 

bavili se všemi. Prostě tak, jak to má být. 

Užili jsme si to na 100 % a jsem rád, že se něco takového na téhle škole dělá. 

Tenhle ples byl nepřekonatelný, protože byl náš. 

Za tohle vše moc děkuji škole, že pro nás něco tak úžasného připravila. 

Byl to prostě best ples!!! 
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VÝSTAVA PLAY BROUMOVSKO, ZIMNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM 

V KLÁŠTEŘE BROUMOV 

 

 

V úterý 17. 2. 2015 navštívila třída 8. A, 9. A, 9. B interaktivní výstavu Play Broumovsko 

v areálu textilních závodů Veba. V látkovém labyrintu, na prostoru více než 4500 metrů 

čtverečných, žáky čekalo objevování a zkoumání padesáti originálních exponátů českých i 

zahraničních umělců. Návštěvníci výstavy se díky své fantazii stávají aktivními spolutvůrci 

expozice – exponátů se mohou dotýkat, hrát si s nimi a dokonce je přímo měnit.  

Dalším programem dne byl zimní environmentální program z dílny Vzdělávacího a kulturního 

centra, které sídlí v prostorách Národní kulturní památky Klášter Broumov. Žáci shlédli 

snímání zvířat z fotopasti – rysa, jestřába, lišky, sokola – nejrychlejšího živočicha na 

zeměkouli. Poznávali zvířecí lebky (jezevec, tchoř, čáp). Podle zvukových ukázek poznávali 

zvuky srnce, veverky, lišky, jelena. Zajímavostí bylo pozorování dalekohledem. 
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TAK SE OPĚT PO ROCE HLÁSÍME Z LYŽA ŘSKÉHO VÝCVIKU  

7. ROČNÍKU. 

 

V pondělí v dopoledních hodinách jsme dorazili do horského městečka Radvanice. Ubytovali 

jsme se, dobře najedli, chvilku odpočinuli a hurá na svah. Rozdělili jsme se do družstev a 

začali lyžovat. Počasí nám přeje, sluníčko nás hřeje. A sjezdovka?  Ta je dobře upravená s 

dostatkem sněhu. Všichni se určitě zdokonalíme a po absolvování výcviku z nás budou zdatní 

lyžaři. 

Zdravíme z hor. 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2. TŘÍD 

 

V pondělí 1. června 2015 odjeli druháci a oční třídy na školu přírodě do Krkonoš. Týden se 

v Dolní Malé Úpě učili, hráli hry, soutěžili a sportovali. Nejvíce se dětem líbilo stavění 

domečků pro skřítky v lese. 
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ČEKÁ NÁS KRÁSNÁ SKALNÍ VYHLÍDKA! 

 

 

Ve dnech 4. - 5. června 2015 mohli osmáci na svém školním výletě tuto větu zaslechnout 

mnohokrát :-). Díky krásnému slunečnému počasí úspěšně zvládli nejen dvě kratší pěší 

výpravy do srdce skalního labyrintu Prachovských skal a na vyhlídkové kopce Brada a 

Přivýšina, návštěvu Rumcajsovy jeskyně nad lesem Řáholcem, ale i koupání v Jinolických 

rybnících, míčové hry a táborák v domovské základně Chatového tábora Jinolice. Většina 

žáků byla s místem i programem natolik spokojena, že by si tuto akci na stejném místě s chutí 

zopakovala i příští rok. 
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Výlet Liberec 3. A, B 

 

VÍŠ, CO JEŠTĚ NEVÍŠ? 

Takové heslo provázelo žáky ze III. A a III. B na školním výletě v Liberci. Navštívili první 
české science centrum fungující od roku 2004 - iQ LANDII. Čekalo na ně obrovské množství 
interaktivních exponátů, které si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Třeba zažít zemětřesení, let 
kosmonauta do vesmíru, ovládat robota, změřit si objem plic, laparoskopicky operovat, 
převádět myšlenky v pohyb... Zúčastnili se také science show se zajímavými chemickými 
pokusy a výlet zakončila jízda venkovním tobogánem. Třeťáci si odvezli spoustu nových 
zkušeností, poznatků a dojmů.                                                                                                                       

 

ŠKOLNÍ VÝLET 6. RO ČNÍKU 

Žáci 6. A a 6. B si vybrali jako cíl svého výletu ve čtvrtek 4. června Liberec – konkrétně 
science centrum IQ Landia. Prohlídkou centra byli nadšeni, mohli si na vlastní kůži 
vyzkoušet, na jakých pricipech funguje svět okolo nás i naše vlastní tělo, nahlédnout do 
pravěku nebo si zahrát nějakou logickou hru. IQ Landia nabízí zvídavým návštěvníkům 
nepřeberné množství aktivit. Výlet se všem (včetně pí učitelek) moc líbil. 
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Dne 17. června 2015 se žáci 2.0 za vítězství ve sběru víček zúčastnili exkurze se sladkým 

překvapením do restaurace U Študáka. Studenti a učni ze Střední školy služeb, obchodu a 

gastronomie v Hradci Králové si pro ně připravili pestrý program. Na stanovištích si žáci 

mohli vyzkoušet: čepování vody ze skutečné pípy, nalévání a roznášení polévky, skládání 

ubrousku na slavnostně vyzdobený stůl a správné držení více talířů. Žáci se také podívali, jak 

vypadá kuchyň v restauraci. A sladká odměna za vítězství? To byla opravdu výtečná 

palačinka připravená studenty! 
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽIN Ě 

 

Ve středu 7. 10. 2015 se na hřišti Bavlna konalo celodružinové sportovní odpoledne. Žáci 

z 8. A pod vedením paní učitelky Jany Volfové připravili pro své mladší spolužáky z 1. - 4. 

tříd různá stanoviště, kde všechny děti prokázaly svoji fyzickou zdatnost a sportovního ducha. 

Všem dětem se sportovní zápolení moc líbilo. Akce byla žáky z 8. A velmi zodpovědně 

připravena a patří jim velké poděkování. 
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SOUTĚŽ VYDLABANÝCH DÝ ŇOVÝCH STRAŠIDEL VE ŠKOLNÍ  

DRUŽINĚ 

 

Ve dnech 19. - 22. 10. 2015 proběhla na školním dvoře výstava dýní. Vystavené dýně 

připravují děti ze školní družiny za pomoci rodičů. O vyhodnocení této oblíbené akce se 

postarali žáci z 1. stupně a výsledky jsou: 

1. místo Pultarová Amálka + Pultarová Katarinka 2. B 

2. místo Ježková Leona 2. B 

3. místo Petrželová Adéla 2. O 
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ČEKÁNÍ NA HALLOWEEN 

 

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se konalo v tělocvičně školy " halloweenské odpoledne" pro děti ze 

školní družiny. Žáci z 8. A připravili několik stanovišť, kde děti ve skupinkách mezi sebou 

závodily v nejrůznějších disciplínách. Dětem se odpoledne moc líbilo a ti nejlepší byli 

odměněni diplomem a krásnou odměnou. Poděkování patří žákům z 8. A, paní učitelce J. 

Volfové, K. Polanské a panu učiteli J. Součkovi, kteří nám pomohli akci zorganizovat. 
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ADAPTAČNÍ POBYT 

 

Ve dnech 7. 9. – 9. 9. 2015 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily adaptačního pobytu v Bartošovicích 

v Orlických horách. S přechodem na 2. stupeň jim pomáhala paní učitelka Jana Volfová – 

preventistka sociálně – patologických jevů. Do různých sebepoznávacích her se promítla 

témata šikany, stmelení kolektivu, vzájemné pomoci a kamarádství. Volný čas trávily děti 

sportovním vyžitím, soutěžemi a procházkami po lese. V závěru děti zhodnotily pobyt a 

uvedly, co je pro ně důležité, aby se ve třídě cítily dobře. I učitelky ocenily přínos adaptačního 

pobytu pro posílení vazeb ve třídě a hlubší poznání žáků. 

„Byli jsme na chatě Rampušák. Třídám se moc líbil program, ale škoda za ošklivé počasí. 

Obě třídy byly skvělý kolektiv. Moc jsme si adaptační pobyt užili a zůstali bychom klidně 

celý týden. Moc děkujeme za skvělý program p. uč. Volfové, Roubalové a Rychnovské a 

zároveň domácím za skvělé jídlo.“ (Karla Dvořáčková, Valentýna Nyčová 6. A) 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA V ZOO DV ŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

Ve středu 2. 12. 2015 navštívily děti ze školní družiny ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 

Jako každoročně jely děti z prvních tříd. Ozdobily zvířátkům stromečky z přírodních  ozdob a 

vydaly se prohlédnout zvířátka v pavilonech. Nakonec jsme  viděli krásně rozzářenou večerní 

ZOO. Dětem se výlet moc líbil a někdo si odvezl i malý dárek. 
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VÁNOČNÍ KONCERT 

 

 

Letošní koncert měl podtitul Ladovské Vánoce. 

Z dnešní doby jsme se přesunuli do Hrusic, kde kocourek Mikeš se vrací na vánoční svátky ze 

světa domů. 

Program byl rozmanitý, kromě hraných divadelních pasáží se zde objevily básničky, říkadla, a 

písničky, které byly propojeny postavami zimních pohádek. Ve vánočním pásmu zazněla také 

klasická hudba, na kterou děti tančily rúzné žánry – klasické tance – valčík, balet, ale i 

moderní výrazový tanec. 

 

Celé pásmo bylo v závěru oceněno potleskem. 
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Exkurze do svíčkárny 1. třídy 

             

ADVENT NA ZÁMKU LOU ČEŇ 

 

Ve čtvrtek 10. prosince se vydali žáci druhých tříd na adventní exkurzi na zámek Loučeň. 
Během prohlídky se seznámili se zvyky a životem v době baroka. Každý si také ozdobil svůj 
perníček. Vyzkoušeli jsme si i orientaci v labyrintech a zvládli jsme to výborně. Domů jsme si 
odnesli i pěkný dárek. Exkurze se nám velmi líbila.     
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ADVENTNÍ HRÁDEK U NECHANIC 

 

 

4. 12. 2015 vyjely čtvrté třídy na exkurzi do zámku Hrádek u Nechanic. Zámek byl vánočně 

vyzdoben a děti se seznámily s tradičními ozdobami jako je např. třesolka, zahrádka či ježek z 

jablek. Dozvěděly se, kdy vznikla tradice vánočního stromku a čím byl zdoben. Poznaly také 

adventní a štědrovečerní zvyky - adventní věnec, "barborky", věštění, koledování. Možná tak 

u některých štědrovečerních stolů letos nebude chybět miska s čočkou jako symbol peněz a 

miska s hrachem zajišťující štěstí. V mrazivém počasí jsme se ohřáli v zámecké kuchyni, 

která nabízela i vánoční cukroví nebo perníčky. Atmosféra Vánoc nás naladila a teď už 

odpočítáváme dny chybějící do Vánoc: 20, 19, 18... 

 

 

 

 

 

 



 

20 

Příjmy sdružení 
 

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

 
Hospodaření sdružení 

Sdružení hradí žákům – členům sdružení -  dopravného na exkurze a vstupné 1x ročně ve výši 
maximálně 200,- Kč na žáka, v 7. třídě pak ještě 50 % příspěvek na dopravu na lyžařský 
výcvikový kurz maximálně 100,- Kč na žáka. Sdružení přispívá na odměny žákům na školách 
v přírodě či na lyžařském výcvikovém kurzu (50,- 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 2015 

k 31. 12. 2015 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy: 

Sběr papíru  68 160,-                                                                      

Sběr kaštanů                6 480,- 

Vstupné koncert                7 583,-  

Video příspěvek od žáků              1 850,-                                                                                                       
Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů           46 500,-                                    

Za tombolu na společ. večeru             11 450,-  

Za pomerančovou kůru               4 768,-  

Za vstupenky na společ. večer              28 160,-  

Za víčka                 2 616,- 

Vstupné kino           60,-  

Příspěvek z Magistrátu HK na grant            11  000,-                                                

Celkem                188 627,- Kč  
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Výdaje:  

Příspěvky dětem na exkurze a vstupné     54 167,-  

Odměny dětem        66 090,-   

Pronájem sálu na společ. večer     19 052,-   

Hudba, vystoupení na společ. večeru, video, občerstvení  14 813,-   

OSA            2 646,-  

Materiál na výzdobu a výrobky     10 505,-   

Stužky 9. A, 9.B         3 887,-   

Kostýmy pro pěvecký sbor        2 850,-                                                         

Celkem                   174 010,- Kč 

 

   

                                                                             

Příjmy za  rok  2015        188 627,- 

Zůstatek v pokladně z roku  2014        74 649,-  

Zůstatek na BÚ z roku  2014        158 971,10 

Celkem            422 247,10 

Výdaje za rok 2015            -        174 010,-                                                   

Celkem se převádí do roku 2016      248 237,10  
                         

Celkový zůstatek do roku 2016  je 248 237,10 Kč, z toho je v pokladně  

65 254,- Kč a  na BÚ je 182 983,10 Kč. 

 

 

 

                      

 

 

 



 

22 

Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 19. 1. 2016. 

 

Výroční zpráva 2015 byla schválena Radou sdružení  dne 7. 6. 2016. 

 

 

Mgr. Kateřina Horecká 

 předsedkyně sdružení        

 

 

 

 

 

                                                    

Hradec  Králové 7. 6. 2016 

 

 


