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Charakteristika sdružení 

 
Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. 1166, 500 02  Hradec Králové 

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. 

Sdružení má v současné době 422 členů.  
 

Činnost sdružení 
 

V uplynulém roce pořádalo sdružení 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. Druhým a třetím třídám přispělo 

sdružení na vstup do Aquacentra.  

Pravidelně přispívalo na odměny pro nejlepší sběrače papíru, kaštanů, pomerančové kůry a 

plastových víček, všechny sběry pomáhalo organizovat. Na konci školního roku byli také 

odměněni nejlepší žáci školy. 

V uplynulém roce sdružení finančně podpořilo a pomohlo s organizací následujících akcí 

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

školy                                                                        

 Recitační soutěž 

 Masopust 
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 Noc s Andersenem 

 Olympiády M, Z 

 Matematický klokan 

 Velikonoční soutěž 

 Hradecký víceboj 

 Den dětí v ŠD 

 Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně 

 Koncert na závěr školního roku 

 Slavnostní zakončení školního roku 

 Slavnostní otevření školního hřiště 

 Slavnost Slabikáře 

 Halloween 

 Soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni 

 Oslava svátku sv. Martina 

 Advent 

 Mikuláš pro žáky 1. stupně 

 Vánoční koncert 

 

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 (20,- Kč na dítě) a na odměny pro předmětové 
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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.  

 

Rada sdružení se schází dle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce, 1x ročně se koná valná 

hromada. Valná hromada se uskutečnila 7. 4. 2014. 

 

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2014 

k 31. 12. 2014 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

Příjmy: 

Sběr papíru    46 306,-  

Úroky na BÚ                     411,13 

Sběr kaštanů                10 632,- 

Vstupné koncert                  6 473,-   
                                                                                                                   
Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů             45 900,-    

Za tombolu na společ. večeru                 6 045,-  

Za pomerančovou kůru                4 758,-  

Za vstupenky na společ. večer               28 260,-  

Za víčka                  2 020,-  

Příspěvek z Magistrátu HK na grant               3 000,-    

Celkem               153 805,13 Kč  
            

Výdaje:  

Příspěvky dětem na exkurze a vstupné     62 851,-  

Odměny dětem        56 789,-   

Pronájem sálu na společ. večer     19 051,-   

Hudba, vystoupení na společ. večeru, výzdoba, občerstvení 14 157,-   
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OSA             2 672,-  

Provozní náklady                67,-   

Daně z úroků                                       78,07   

Materiál na různé akce         1 728,-                                                          

Celkem                   157 393,07 

Příjmy za  rok  2014       153 805,13 

Zůstatek v pokladně z roku  2013        25 949,-  

Zůstatek na BÚ z roku  2013         90 497,53 

Zůstatek na spořícím účtu 2013      120 761,51  

Celkem           391 013,17 

Výdaje za rok 2014            -       157 393,07  

Celkem se převádí do roku 2015      233 620,10  
   

Celkový zůstatek do roku 2015  je 233 620,10 Kč, z toho je v pokladně 74 649,-Kč a  na BÚ je 
158 971,10 Kč. 

Zprávu o hospodaření zpracovala hospodářka sdružení Jitka Heltová. 

 

Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 8. 1. 2015. 

Výroční zpráva 2014 byla schválena valnou hromadou sdružení dne 14. 4. 2015. 

 

 

Mgr. Kateřina Horecká 
předsedkyně sdružení 

 

 

Hradec Králové 15. 4. 2015 
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Masopust 

Společenský večer 
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Recitační soutěž první stupeň 

Recitační soutěž druhý stupeň 
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Lyžařský výcvik 

 

Matematická soutěž - Klokan 
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Pythagoriáda 

 

Matematická olympiáda 
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Hradecký víceboj 

Škola v přírodě prvních tříd 
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Škola v přírodě 4. B 

Škola v přírodě  4. A 
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Exkurze Kutná Hora – sedmé třídy 

Výlet prvních tříd – Potštejn 
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Sportovní den druhý stupeň 

Loučení s devátými třídami 
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Adaptační pobyt 3.A 

Adaptační pobyt 3.B 
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Adaptační pobyt šestých tříd 

Otevření dětského hřiště u školy 
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Slavnost slabikáře 

Dějepisná olympiáda 8. – 9. tříd 
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Exkurze prvních tříd do Svíčkárny 

Den dětí v družině 
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Exkurze 3. A do Ratibořic 

Exkurze 3. B  do Ratibořic 
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EXKURZE 5. TŘÍD NA VESELÝ KOPEC 

Ve středu 3. 12. 2015 vyrazili žáci 5. A a 5. B na Vysočinu prohlédnout si skanzen Veselý 

Kopec a Betlém v Hlinsku. Měli jsme trochu strach z počasí, ale byl zbytečný, protože se na 

nás občas i usmálo sluníčko. Během prohlídky skanzenu jsme si zopakovali učivo 

z přírodovědy, když jsme na vlastní oči viděli vodní kolo pohánějící vodní pilu. V Hlinsku 

jsme zjistili, v jakých obydlích bydleli naši předkové. Byly to velmi malé domky, ve kterých 

se často nacházela i řemeslná dílna.  

NOC S ANDERSENEM 

V pátek 4. 4. 2014 jsme se již tradičně zapojili do celostátní akce NOC S ANDERSENEM. 

Děti navštívily Městskou knihovnu, kde si zasoutěžily ve hře RISKUJ. Ze čtyř družstev jsme 

obsadili 1. a 2. místo. Po návratu si děti pochutnaly na dobré pizze. Po večeři děti skládaly 

básničku a malovaly draka. Tak se vžily do role spisovatele a ilustrátora. Na závěr ještě 

absolvovaly stezku odvahy. Poděkování patří i všem maminkám za napečené dobroty. Dětem 

se tato akce moc líbila. 
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Ve středu 9. 4. 2014 se děti ze školní družiny a předškoláci potkali na velikonočních 

dílničkách. Za pomoci paní vychovatelek, učitelek a svých rodičů si všichni mohli vyrobit 

různé velikonoční dekorace a seznámit se se starými zvyky a tradicemi. Domů si tak každý 

odnášel kromě dobré nálady také spoustu krásných výrobků. Touto akcí se zakončil letošní 

předškolák Sluníčko a všichni se příjemně naladili na jarní velikonoční notu. Akce se 

vydařila. Na závěr všechny děti za jejich píli a šikovnost odměnil velikonoční zajíček 

čokoládovou kraslicí. 
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Závěrečný koncert – květen 
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SOUTĚŽ O NEJLÉPE NAZDOBENOU DÝNI 

Školní družina uspořádala výstavku o nejkrásnější dýni. Dýně byly vystaveny na školním 

dvoře. Zúčastnilo se jí 47 dětí, které přinesly krásně nazdobené dýně. Děti z prvního stupně 

vyhodnotily ty nejhezčí. První místo obsadil Štěpán Rejcha z 1. B, druhé místo měla Terezka 

Dostálková z 2. O a na třetím místě skončila Bára Tučková z 2. O. Všechny děti za snahu 

dostaly odměnu. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se zapojili a pomohli svým 

dětem dekorativně nazdobit dýně. 
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Vánoční dílny 
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VÁNOČNÍ KONCERT 

Letošní vánoční koncert měl podtitul – Ježíška si vzít nedáme. V dramatickém pásmu se 

představily děti z kroužku zobcových fléten, pěveckého sboru školy. Zapojili se také žáci 2. 

stupně, kteří si vzali na starost moderování celého programu. Na koncertě zazněly nejen 

tradiční vánoční koledy, ale i vánoční skladby současné populární hudby. Koncertu 

předcházel vánoční jarmark. Zde si mohli návštěvníci zakoupit drobné výrobky, které 

vyráběly děti v kroužcích keramiky, dovedných rukou a školní družiny. Účast hostů byla 

tradičně velká a akce se líbila. 

 

 

 

 

 


