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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: Nikol Tužilová (9. B), Mgr. Marie Dušánková, Vojtěch Svoboda (9. A) 
 
Hospodářka: 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 478 členů.  
 
 
 

Činnost sdružení 
 

Také v uplynulém roce se občanské sdružení svými aktivitami podílelo na práci školy a na její 
reprezentaci a propagaci.  

Spolupracovalo při realizaci školních kol soutěží a přípravě koncertů pro rodiče, pomáhalo s 
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.  

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 a pro žáky 1. stupně bylo zrealizováno zábavné dopoledne se 
soutěžemi a programem Vosa jede, na který se podařilo získat grant z magistrátu. 
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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 (stužky, hudba, vystoupení, pronájem sálu, výzdoba sálu, občerstvení, DVD, OSA)                                        

Recitační soutěž 1. a 2. stupně 

Olympiády CH, Z, D, M 

Pythagoriáda  

Konverzace z Aj 

Předčítání v Nj 

Hradecký víceboj 

Matematický klokan 

Den dětí v ŠD 

Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

Koncert na závěr školního roku a vánoční koncert 

Odměny za sběr víček, papíru, pomerančové kůry a kaštanů 

Příspěvky na exkurze – doprava, vstupné 

Příspěvky na Švp (doprava) pro 1. A, B, O, 2. A, B, O, 3. A, B, 4. A, B, 5. A, B 

Odměny pro žáky na Švp, lyžařský výcvik a adaptační pobyty 

Odměny pro pěvecký sbor    

Občerstvení pro 9. třídy na konci školního roku (rozloučení se školou)               

Zábavné dopoledne pro žáky 1. stupně Vosa jede 

Slavnostní zakončení školního roku, odměny pro nejlepší žáky 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
V KATEGORII Z5 

Školního kola olympiády se zúčastnilo 10 žáků 5. tříd naší školy a všichni se stali úspěšnými 
řešiteli. V okresním kole konaném 24. 1. 2018 na ZŠ Milady Horákové bojovali ve velké 
konkurenci 65 účastníků. Nejlépe se dařilo Janu Zapletalovi z 5. A (11. - 16. místo) a Patricii 
Labuťové (17. - 19. místo). Blahopřejeme!                                                             
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ŠKOLNÍ PLES 
Letošní společenský večer, který byl již devátým v pořadí, se uskutečnil v pátek 26. ledna 2018. 
Krásně vyzdobený sál zaplněný do posledního místa byl svědkem slavnostního programu obou 
devátých tříd. Večer byl zahájen předtančením Kristiána Víta a Jana Součka se svými 
partnerkami. Po bouřlivém potlesku začali nastupovat deváťáci. Svého vystoupení se zhostili 
se ctí a poté byli slavnostně stužkováni paní Alenou Hradílkovou, ředitelkou školy, a panem 
Jindřichem Vedlichem, náměstkem hradeckého primátora. Po společném tanci deváťáků a 
jejich dojatých rodičů ples pokračoval v příjemné atmosféře. Radost všem jistě udělala bohatá 
tombola, vystoupení Veroniky Lálové či půlnoční dražba. Ples se vydařil, každý má jistě na co 
vzpomínat. 
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RECITA ČNÍ SOUTĚŽ 
Dne 5. února proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. - 5. tříd. Své recitační dovednosti 
předvedlo celkem 17 žáků. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 

1. kategorie - 1. třídy: 

1. místo - Jakub Krédl z 1. B                                            

2. místo - Nela Natálie Procházková z 1. A 

3. místo -  Anežka Boukalová z 1. A 

 

2. kategorie - 2. a 3. třídy:    

1. místo - Emma Virtová ze 2. A a Anna Macková ze 3. A                                                                              

 2. místo - David Jakubský z 2. B 

3. místo - Magdalena Bakešová ze 3. B 

 

3. kategorie - 4. a 5. třídy:    

1. místo - Andrea Šrámková z 5. A 

2. místo - Lenka Beránková ze 4. A 

3. místo - Patricie Labuťová z 5. B 

Všechny zúčastněné děti se svědomitě věnovaly výběru básniček a uměly je zpaměti. Vyhráli 
ale ti, kteří si s přednesem dali víc práce. Za své výkony obdrží drobné dárky. Komu letos 
štěstí nepřálo a neumístil se, nemusí být smutný. Za rok to zkusí zase a jistě to vyjde! Držíme 
palce. 

 

 
Recitační soutěž II. stupně 

 

Dne 12. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně.  
V kategorii  6. a 7. tříd 3. místo obsadily Adélka Bílková a Anička Machová ze 6. B. 

Na druhém místě skončila Klárka Hamanová ze 6. A. Vítězkou se stala Eliška Pecháčková ze 
6. B.  
V kategorii 8. a 9. tříd se na 3. místě umístil Ondřej Ruml, 2. místo obsadila Kristýna Malá, 
oba žáci z 9. A. Vítězkou se stala Gábina Nečasová z 8. A 
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LYŽA ŘSKÝ VÝCVIK 2018 
Dne 26. 2. 2018 jsme se ráno sešli u autobusu, naložili jsme lyže, kufry a další zavazadla a 
pak už jsme vyrazili směr Horní Malá Úpa. Poté co jsme se vyhrabali do 750 m dlouhého 
kopce, ocitli jsme se na Niklově vrchu. Tam na nás čekala Bouda Grizzly, která se stala naší 
základnou a naším útočištěm pro následujících 5 dní. Během prvních dní jsme se naučili jak 
zvítězit v koulovačce, jak si spálit jazyk o horký čaj a v neposlední řadě jak jezdit na lyžích. I 
přesto, že mráz byl opravdu veliký, jsme se stihli zúčastnit závodu ve slalomu a také sjezdu na 
igelitových pytlích v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo 
připraveno noční lyžování a ani o diskotéku nikdo nepřišel. A tak, když v pátek nastalo 
smutné loučení, bylo podstatné, že Sněženky a Machři si z lyžařského kurzu 2018 odnesou 
spoustu krásných vzpomínek.  
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MEZINÁRODNÍ SOUT ĚŽ 
MATEMATICKÝ KLOKAN  

Tak jako každý rok i letos se naše škola účastnila mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ 
KLOKAN, která se každoročně koná ve stejný den na celém světě. Letos byl tímto dnem          
16. březen. Žáci soutěžili v kategoriích CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMIN a KADET. V 
kategorii CVRČEK (2. a 3. třídy) první tři místa obsadili Čížková Alena z 3. A, Vais Tobias 
ze 2. A a Hrnčíř Tomáš z 3. B. V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) si první tři místa 
vybojovali Rálišová Adéla z 5. B, Hauck Marek z 5. A a Labuťová Patricie z 5. B. V kategorii 
BENJAMIN (6. a 7. třídy) pak přední příčky obsadili Tikalová Běla ze 7. B, Klimt Daniel ze 
7. B a Čermák Martin z 6. A. V poslední kategorii KADET (8. a 9. třídy) se pak na předních 
místech umístili Poldová Viktorie z 8. B, Stoklásek Jaromír z 9. A a Kazda Tomáš z 9. A. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 228 žáků a všichni obdrželi osvědčení o účasti na této soutěži. 
Všem děkujeme a příští rok opět na shledanou.  
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PYTHAGORIÁDA  
I v letošním školním roce na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže – 
Pythagoriády. Konalo se ve čtvrtek 5. 4. 2018 a zúčastnilo se ho celkem 21 žáků druhého 
stupně. Celá soutěž byla rozdělena do třech kategorií. V kategorii pro 6. ročník dosáhl 
nejlepšího výsledku Čermák Martin z 6. A a Kazda Jan z 6. B. V kategorii pro 7. ročník byli 
nejlepšími řešiteli Jakubský Adam a Janouch Roman ze 7. B a v kategorii pro osmý ročník 
první místo obsadili shodným počtem bodů Svoboda Vojtěch z 8. A a Poldová Viktorie z 8. B. 
Těm nejlepším moc gratulujeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.  
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EXKURZE 8. A , 8. B 
 

V úterý 3. 4. 2018 proběhla exkurze do ČNB v Praze v rámci předmětu finanční gramotnost. 
Obě třídy osmého ročníku měli možnost vidět expozici vývoje mincí od jejich začátku na 
našem území až po dnešní dobu. Dále si obtěžkali zlatou cihlu, zhlédli krátká naučná videa a 
ověřili pravost svých bankovek pod UV lampou. Exkurze byla celkem hodnotná, žáci si 
odnesli nové vědomosti a zároveň ukázali, že mají základní znalosti ze světa financí. 
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PŘEDČÍTÁNÍ V  NĚMECKÉM JAZYCE  
Dne 26.4.2018 se v Pardubicích v Divadle 29 uskutečnila soutěž v předčítání v NJ. Zúčastnilo 
se 12 žáků základních škol z celé oblasti Čech a Moravy. 

Naši školu reprezentovala Aneta Neradová z 9. A. Úkolem bylo číst 5 minut ze zadaného 
textu, v tomto roce z knihy Erlebos. Porota tvořená z pracovníků Goethe . centra hodnotila 
výslovnost, výrazný přednes, tempo čtení, jistotu a plynulost. Naše žákyně obsadila 9. místo. 
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PYTHAGORIÁDA 5. T ŘÍD 
Školní kolo proběhlo 5. dubna 2018 a zúčastnilo se ho 10 žáků 5. A a 5. B. Řešili 15 úloh z 
pohádek. Úspěšnými řešiteli se stali žáci s 10 a více body. Tento limit splnilo 6 žáků - Patricie 
Labuťová, Adéla Rálišová, Kateřina Müllerová, Ema Kameníková, Jan Zapletal a Marek 
Hauck. Do okresního kola v tomto ročníku postoupili žáci s 12 a více body - u nás tedy Patricie 
Labuťová a Adéla Rálišová. Okresního kola konaného 28. 5. 2018 se nemohou zúčastnit z 
důvodu pobytu na škole v přírodě. 
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DĚJEPISNÁ EXKURZE SEDMÁK Ů – 
KUTNÁ HORA  

Jak vypadá katedrála? Co je to prévet? Kolik pavouků obývá důl Osel? Z kolika lidských 
lebek a kostí se dá sestavit erb? 

Tak nejen na tyto otázky vyrazili odpovědět sedmáci v pátek 25. 5. 2018 v rámci historické 
exkurze. Jejich cílem bylo město Kutná Hora. Při procházce historickým centrem si u 
katedrály svaté Barbory a sedleckého kostela Nanebevzetí Panny Marie osvěžili základní 
znaky gotiky, uprostřed pravé důlní tmy prožili chvíle strachu v replice středověkého 
stříbrného dolu, poznali těžký život havířů v ukázce těžařské osady a na závěr programu s 
nevírou v očích i trochou lehkého mrazení v zádech prošli interiér kostela Všech Svatých s 
podzemní kostnicí. Nezbytnou součástí exkurze byl nákup suvenýrů a ochutnávka místního 
rychlého občerstvení a zmrzliny. 
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NAŠE ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 

Od 28. května do 1. června patřily chaty Permoník a Ťapka v Malé Úpě k nejveselejším místům 
našeho kraje, protože jsme se do nich nastěhovali my – prvňáci a druháci ze ZŠ Jiráskovo 
náměstí. Ubytování bylo pohádkové, jídlo královské a počasí božské! Jakpak ne, když nám ho 
zařídil sám vládce hor Krakonoš, který se na nás přišel podívat a i se svým spolupracovníkem 
vodníkem. Čarodějnce Kanimůra měla zrovna dovolenou, ale nechala nám v lese kouzelný 
strom. Užili jsme si spoustu legrace a určitě budeme na školu v přírodě dlouho vzpomínat. 
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ŠKOLA V  PŘÍRODĚ 3. TŘÍDY  
 

Dne 28. 6. odjely třetí třídy na školu v přírodě do Bílé Třemešné. Hotel pod Zvičinou nám 
nabídl nejen krásné ubytování, pestrou stravu, ale i nádherné okolí.  Celá akce byla velmi 
povedená. Pro děti byl připraven pestrý program lesní pedagogiky a zábavné dopoledne 
organizované hasiči. Byla to prostě pohádka. 
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ZÁVĚREČNÁ EXKKURZE DEVÁ ŤÁKŮ 
 

V úterý 5. června se třídy 9. A a 9. B zúčastnily exkurze do rodiště Karla Čapka a do 
josefovské pevnosti.  První zastávkou byly Malé Svatoňovice, kde navštívili Muzeum bratří 
Čapků. Po zajímavém výkladu paní průvodkyně se deváťáci pustili do vypracování úkolů. 
Poté se přesunuli do Josefova. Zde je zaskočilo nepříznivé počasí, ale úprk v lijáku zvládli s 
humorem. Prohlídka pevnosti byla dobrodružná. Navštívili katakomby, kde všem místy tuhla 
krev v žilách. Vrátili se ale všichni živí a zdraví.  
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ŠKOLA V  PŘÍRODĚ  2. A + 5. A 
Od 18. do 22. června jsme strávili krásný týden v krkonošské přírodě. Bydleli jsme v Penzionu 
Na Rychlově na Benecku. A co jsme všechno stihli zažít? Stavěli jsme lesní domečky, projeli 
jsme se na koních na Farmě Hucul pod Janovou horou, hráli jsme hry na louce, kreslili křídami 
na cestě, vydováděli se na hřišti u penzionu. Zvládli jsme postřehový závod v terénu a páťáci i 
turnaj ve vybíjené. Starší děti se vydaly na rozhlednu Žalý (1019 m. n. m) a stihly se vykoupat 
v bazénu před příchodem horšího počasí. Také jsme se trochu učili, poslechli si přednášku člena 
Horské služby a dívali se na film. Čekal nás i karnevalový rej a stezka odvahy (několik 
odvážlivců zvládlo i druhou stezku odvahy). Na našich cestách jsme viděli dokonce odlet 
záchranného vrtulníku. Počasí nám kromě ochlazení v závěru školy v přírodě přálo a na 
penzionu se o nás vzorně starali.  
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ŠKOLNÍ VÝLET DEVÁTÝCH RO ČNÍK Ů 
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se třídy 9. A a 9. B vydali na dvoudenní výlet do chatového tábora 
v Jinolicích. Po dvou hodinách cestování jsme konečně dorazili na místo a mohli se ubytovat. 
Chatky sice už poznamenal zub času, ale nám to nevadilo. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli 
po celý zbytek dne koupat v místním rybníku a hrát různé hry. Druhý den jsme se po menší 
procházce do skal pomalu začali připravovat na návrat do HK. Celý pobyt jsme si užili a už teď 
nás mrzí, že tento výlet byl pro nás na této škole poslední.  
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ŠvP 4. TŘÍDY – VÝLET DO ZOO DV ŮR 
KRÁLOVÉ 

 

V rámci školy v přírodě jsme se ve čtvrtek 21.6. všichni společně vypravili do královédvorské 
ZOO. 

Přes "vysmátou a hustou" jízdu autobusem jsme se v 10:00 dostali konečně do samotné zahrady. 
Shodou okolností byl dnes Den žiraf, mohli jsme se tedy dozvědět něco více o tomto 
pozoruhodném zvířeti. Po prvním společném srazu jsme se všichni občerstvili a domluvili se 
na dalším postupu. Děti si ke konci vyhrály i na krásném hřišti. 

Ve čtyři hodiny jsme se vydali do centra, kde nás na náměstí TGM potkala krásná bouřka. 
Nicméně přišla ve správnou dobu a schovali jsme se v podloubí městských domů. Po přesunu 
do Dolní Brusnice nás čekal výstup zpět k chatě. Zvládli jsme ho však bez obtíží a hlad zahnali 
rajskou omáčkou.  
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SPORTOVNÍ DEN 2. STUPNĚ 
 

Na konci roku se opět uskutečnil sportovní den pro oba stupně ZŠ. Druhý stupeň již 
poněkolikáté využil krásné lesy a okolí hradeckého rybníku Biřička, kde se konal závod 
pětičlenných družstev. Ta na trati kolem rybníku plnila úkoly založené na dovednostech i 
náhodě, aby závod nikoho neznevýhodňoval. O nejlepším umístění rozhodoval čas celého 
družstva. Několik prvních družstev tratí jen proletělo se skvělými časy. Mezi nimi byla i 
převážně dívčí družstva. Nejlepší byli oceněni sladkými cenami. Na závěr došlo i na 
rozhazování bonbónů, které je pro mnohé velice oblíbené, mimo jiné i pro jednoho 
nejmenovaného učitele. 
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SPORTOVNÍ DEN NA GOLFU  
Sportování - to nás baví! Když se k tomu přidá zajímavý sport, krásné prostředí, šikovný 
instruktor a ukázkové počasí, nemá to chybu! V úterý 26. 6. 2018 se děti z prvních a druhých 
tříd vypravily na Adventure golf Fomei, aby si vyzkoušely svoji šikovnost. Že golfová hůl není 
hokejka, míček se má dopravit do jamky a ne do důlku a že vítězem je ten, kdo má nejnižší 
skóre, si určitě budeme pamatovat. Tak teď už jenom ODPÁÁÁL! 
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SPORTOVNÍ DEN 1. STUPEŇ 2018 

 
Dne 26. června se na naší škole konal sportovní den. První a druhé třídy si zahrály golf. Třetí, 
čtvrté a páté třídy soutěžily na sportovišti Bavlna, kde je čekalo několik sportovních stanovišť. 
Žáci se také utkali ve vybíjené. Každý soutěžící dostal sladkou odměnu a na vítěze cekal diplom 
a další sladké překvapení. Počasí nám moc přálo a všichni jsme si sportovní dopoledne venku
užili. 
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SLAVNOSTNÍ ZAKON ČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 

Za hojné účasti žáků školy, bývalých spolužáků, učitelů i rodičů se v úterý 26. června žáci 
devátých tříd  rozloučili se školou. Panovala samozřejmě nervozita, třídní prezentace se však 
zdařily. Padla slova vážná i veselá, nechyběl humor či dojetí. Deváťáci se s vedením školy i 
učiteli rozloučili důstojně a slavnostním pasováním přivítali na druhý stupeň své nástupce –
budoucí žáky 6. tříd. Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů! 
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ZAKON ČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 6. T ŘÍD 
 

Školní rok nám utekl jako voda a než jsme se nadáli, byl tady den před vysvědčením. Konečně 
jsme ocenili naši snahu v soutěži v bodování tříd. Šesté ročníky skončily na 2. a 3. místě. Za 
odměnu jsme si objednali něco na zub a společně zhodnotili školní rok. 
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VOSA JEDE! 
Se školním rokem jsme se tentokrát rozloučili hodně vesele. Tělocvična hostila diskotéku a 
skákací hrad od agentury Vosa jede, v jídelně jsme si mohli vyrobit vlastnoručně malovanou 
tašku, zvířátko z balónků nebo náramek, v soutěžích na nás čekala lízátka a bonbóny. Našemu 
skákání a soutěžení úspěšně konkurovali králíci Nikoly Tužilové, která nám předváděla jejich 
drezůru. Užili jsme si veselé čtvrteční dopoledne a teď už jenom vysvědčení a hurá na 
prázdniny. 
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ADAPTAČNÍ POBYT 3. A A 3. B 
Ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2018 se žáci třetích tříd zúčastnili adaptačního pobytu. Využívali jsme 
úžasné prostředí Hotelu Pod Zvičinou a zdejší areál. Děti  si zvykly na nové spolužáky i paní 
učitelky a všichni se navzájem lépe poznali. 
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ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁK Ů 

6. ROČNÍK Ů 
Do kouzelného areálu hotelu Pod Zvičinou vyrazili na adaptační pobyt ve dnech 19. – 21. září 
také žáci šestých tříd se svými třídními učitelkami a Mgr. Janou Volfovou, školní metodičkou 
prevence. Nádherné počasí přálo procházkám po okolí, sportování, došlo i na stavění velmi 
důmyslných lesních chýší. Šesťáci se zamýšleli sami nad sebou i třídním kolektivem, společně 
vytvořili t řídní pravidla, vyjadřovali svoje názory a pocity. Celý pobyt a aktivity si všichni užili 
a strávili tak společný čas plný pohody a radosti. 
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NETRADI ČNÍ ADAPTA ČNÍ KURZ ANEB 
SPÍME VE ŠKOLE 

Středu a čtvrtek 3. a 4. října 2018 strávili žáci 4. B ve škole netradičně. Společně vyrazili na 
advanture golf, zahráli si bowling, hráli hry v kruhu, skupinách, venku i v tělocvičně. K večeři 
jsme si objednali pizzu, k snídani obložené housky a kakao ze školního bufetu nebo jogurty a 
snídaňové cereálie s mlékem. Pobyt i počasí vyšlo na 1*, poznali jsme se mnohem lépe než 
při vyučování. Kromě zážitků si každý odnesl i mnoho odměn. Děkujeme a příště zase na 
shledanou! 
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SLAVNOST SLABIKÁ ŘE 
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se sešli naši prvňáci, jejich rodiče i prarodiče v Knihovně města Hradce 
Králové, aby zde převzali svůj první Slabikář. Došlo ovšem k nečekané situaci. Slabikáře 
nebyly k nalezení. Nikdo si nevěděl rady, královna, kuchtička ani psí detektiv Vrťapka. 
Nakonec ale vše dobře dopadlo. Děti si po zhlédnutí divadelního představení přece jen svůj 
první Slabikář odnesly. 
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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 2018 

k 31. 12. 2018 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy:  

Sběr papíru   31 690,-                                                                      

Sběr kaštanů              12 500,- 

Vstupné koncert                 6 565,-   
                                                                                                                   
Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů            47 900,-                                    

Za tombolu na společ. večeru              21 973,-  

Za pomerančovou kůru                3 806,-   

Za vstupenky na společ. večer               36 960,-  

Za víčka                   4 032,-  

Příspěvek na video  od žáků                2 000,- 

Grant MMHK                  7 500,- 

Celkem                174 926,- Kč   
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Výdaje:  

Příspěvky dětem na exkurze a vstupné    45 376,-     

Odměny dětem        76 124,-   

Pronájem sálu, hudba, výzdoba, občerstvení, video  spol. večer,     

OSA, stužky 9. A, 9.B, vystoupení na plese    53 051,- 

Příspěvky AŠSK            880,- 

Zábavný program pro 1. stupeň VOSA JEDE – Grant  12 500,- 

Provozní náklady                          84,- 

Celkem                  188 015,- Kč   

 

                   

Příjmy za  rok  2018                 174 926,- Kč  

Zůstatek v pokladně z roku 2017        74 814,- Kč  

Zůstatek na BÚ z roku 2017                 135 141,66 Kč 
  

Celkem         384 881,66 Kč 
       

Výdaje za  rok  2018                         - 188 015,- Kč                                                   

Celkem se převádí do  roku 2019     196 866,66 Kč 
                           

Celkový zůstatek do roku  2019  je 196 866,66 Kč, z toho je v pokladně 56 855,-Kč a  na BÚ 
je 140 011,66 Kč. 

 

Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 16. 1. 2019. 
 
Výroční zpráva 2018 byla schválena Radou sdružení  dne  26. 3. 2019. 
 

 

Mgr. Kateřina Horecká 
 předsedkyně sdružení        

 

                                                    

Hradec  Králové 26. 3. 2019 


