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Charakteristika sdružení 

 

Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové, z. s.  

Telefon: 495 540 521    

 

IČO: 26577020 

 

Bankovní spojení: 35772/6100 

 

Předsedkyně sdružení: Mgr. Kateřina Horecká 

 

Rada sdružení: Mgr. Marie Dušánková, Denis Janele, Veronika Podaná 

 

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 454 členů.  
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Činnost sdružení 

 

V uplynulém roce pokračoval spolek v podporování různých aktivit školy, podílel se také na 

její reprezentaci a propagaci.  

 

Spolupracoval při realizaci školních kol soutěží a přípravě koncertů pro rodiče, pomáhal 

s organizací veřejných akcí, jako byl masopust, oslava svátku sv. Martina, společenský večer. 

 

Finanční částkou přispěl na pořízení knih do školní knihovny a na exkurze, lyžařský výcvik, 

školy v přírodě, adaptační pobyty, odměny za soutěže a odměny pro nejlepší žáky školy, 

odměny pro nejlepší sběrače papíru, kaštanů, pomerančové kůry a plastových víček, všechny 

sběry také pomáhal organizovat. Na konci školního roku byli odměněni nejlepší žáci školy 

a všichni žáci dostali příspěvek ve formě vstupného na filmové představení.  

 

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 Čj, Z, D, M 

                Pythagoriáda 5. – 8. tříd 

                Konverzace z Aj 

                Čtenářská gramotnost Aj 

                Spellempiáda Aj 

                Matematický klokan 

     Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupni 

                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, adaptační pobyty a cyklistický kurz 

                Odměny pro pěvecký sbor    

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

                Slavnostní zakončení školního roku (kino) a odměny pro nejlepší žáky 

                Zahájení školního roku pro první třídy – balónky 

                Slavnost slabikáře – čtenářské odznaky 
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ANGLICKÁ KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 
Dne 13. ledna se na naší škole konalo školní kolo anglické konverzační soutěže. Soutěžící čekal 

poslech, pracovní list, hovořili na vylosované téma a popsali jednoduchý situační obrázek. 

Porota hodnotila bohatost slovní zásoby, gramatickou správnost, výslovnost a plynulost 

mluveného projevu. V kategorii mladších žáků je umístění následující: 1. místo- Marek Hauck 

( 7.A), 2. místo Štěpán Rejcha ( 6.B), Alena Nguyenová (7.A). V kategorii starších žáků: 

1. místo Adéla Wojnarová ( 9.B), Viktorie Krejčí (9.B), Lucie Poláková ( 8. A). Vítězům 

gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole této soutěže. Všem zúčastněným 

děkujeme, že přišli a také přejeme mnoho úspěchů a radosti při studiu jazyků. 
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PYTHAGORIÁDA 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se žáci 5. – 7. ročníků zúčastnili školního kola matematické soutěže 

– Pythagoriády. Úlohy, které žáci řešili, se tradičně skládaly z příkladů vycházejících 

z praktického života a byly zaměřené hlavně na logické myšlení jednotlivých soutěžících. 

V kategorii pro 5. ročník první tři místa obsadili Magdalena Bakešová z 5. B, Tomáš Hrnčíř 

z 5. B a Alena Čížková z 5. A. V kategorii pro 6. ročník dosáhli nejlepšího výsledku Jan Verner 

z 6. A, Anna Čejková z 6. B a Lenka Beránková z 6. A. V kategorii pro 7. ročník pak byli 

nejlepší řešitelé Patrici Labuťová ze 7. B, Barbora Slezáková ze 7. A, Barbora Tučková ze 7. A 

a Denis Janele ze 7. B. Celkem bylo napříč kategoriemi šest úspěšných řešitelů, kteří budou 

reprezentovat naši školu v okresním kole Pythagoriády.  
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SPOLEČENSKÝ VEČER 2020 
V pátek 24. ledna 2020 vpluli deváťáci do víru tance a společenského života. V hradeckém 

Adalbertinu se totiž konal již 11. společenský večer naší školy, který svým hudebním 

a pěveckým vystoupením doprovodila skupina Black &White. Deváťáci předvedli svůj smysl 

pro rytmus a tanec při společném nástupu i polce a valčíku s rodiči, byli dekorováni 

absolventskými stužkami a poté se již věnovali plesové zábavě. Na závěr plesu úspěšně 

vydražili dorty a drinky z barmanské show.        
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ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ 

OLYMPIÁDY 
Dne 27. ledna 2020 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 20 žáků 

druhého stupně. Vítězi jednotlivých kategorií jsou Dominik Bažant ze 6. A, Jakub Macek ze 

7. B a Jakub Kábrt z 8. B. 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. STUPEŇ 
V pondělí 10. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. stupně, do kterého se 

zapojilo 25 žáků. Porota soutěžící rozdělila do dvou kategorií. V kategorii 2. a 3. tříd se na 

1. místě umístil Erik Pirkl ze 2. O, druhou příčku obsadil Jakub Krédl ze 3. B  a třetí byla 

Gabriela Polanská ze 3. A. V kategorii 4. a 5. tříd se umístila na 1. místě Gabriela Soukupová 

z 5. B, 2. místo patří Emmě Virtové ze 4. A a 3. místo Lauře Hromkové ze 4. B. 

Oceněným blahopřejeme a všem soutěžícím recitátorům děkujeme za účast a kvalitní přípravu 

na soutěž.   

Do okresního kola postupuje Gabriela Soukupová. 
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NOC VE ŠKOLE 
Ze čtvrtka 9. 1. na pátek 10. 1. 2020 proběhla akce zaměřená na ruský jazyk spojená 

s přenocováním ve škole. Zúčastnilo se jí 15 žáků z 9. ročníku. Procvičili si konverzaci 

v ruštině formou her, písní a videí. Všichni jsme moc ocenili, že si na nás udělaly čas i naše 

dvě kamarádky z Ruska, Káťa a Maria. Děti se také snažily uniknout ze třídy díky svému 

logickému myšlení a svým znalostem z fyziky a ruštiny. Před večeří si ještě procvičily ruskou 

gramatiku a slovní zásobu pomocí Kahootu. Po večeři se podívaly na Mrazíka. Děti byly 

odměňovány pravými ruskými bonbony a čokoládami, které jim ve většině případů velmi 

chutnaly   

 

Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za aktivní přístup a snahu se domluvit rusky. Snad 

jim tato akce ukázala ruštinu i z jiného úhlu pohledu.  
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2020 
Lyžařský výcvikový kurz sedmých ročníků se uskutečnil v období od 10. do 14. února na Boudě 

Grizzly v Horní Malé Úpě. Úvod kurzu se nám snažil zkomplikovat orkán Sabina, který se od 

pondělního rána proháněl celou republikou. Mimo jiné nám i první den znemožnil lyžování, ale 

na chatu jsme dorazili v pořádku. Ačkoliv zima byla v okolí Hradce v nedohlednu, během 

prvních dní nám nasněžilo okolo 30 cm sněhu. Podmínky tak k lyžování byly velice dobré. 

Lyžařsky na tom žáci nebyli vůbec špatně a všichni udělali velký pokrok ještě k lepšímu. Mohli 

tak nabyté dovednosti otestovat i v tradičním slalomovém závodě. Utužování vztahů probíhalo 

během večerní diskotéky, u stolního fotbalu nebo při tancování na speciálních podložkách  

X-Pad. V pátek jsme se v pořádku vrátili před školu, kde si žáky vyzvedli netrpěliví rodiče. 
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ROZLUČKA SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

V úterý 30. června 2020 přišli žáci 9. B do naší školy naposledy. Aby se jim na prázdniny i na 

střední školy vyráželo lépe, dostali spolu s certifikáty o úspěšném absolvování závěrečných 

prací a pamětních listů na odchodnou i sladký příspěvek z prostředků Občanského sdružení.  
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ROZLOUČENÍ S 9. A 

 
V úterý 30. 6. 2020 jsme se sešli po více jak třech měsících karantény ve škole. Nejprve jsme 

se vyfotili, vrátili se do třídy a rozdali si vysvědčení. Odpoledne jsme se všichni sešli na 

neformálním rozloučení na Biřičce. Pochutnali jsme si na občerstvení, povídali si a vzpomínali 

na všechno, co jsme prožili během společně strávených let. 
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ADAPTAČNÍ KURZ 3. ROČNÍKŮ 
Ve dnech 9. a 10. září 2020 vyjely naše třetí třídy na tradiční adaptační kurz do Hotelu pod Zvičinou 

v Dolní Brusnici. V překrásné přírodě děti hrály seznamovací i pohybové hry, chodily na procházky 

a zažívaly další dobrodružství se spolužáky. Poznaly také lépe své nové paní učitelky. Pro některé z nás 

byl tento zážitek první spaní bez maminky, ale protože jsme už velcí třeťáci, zvládli jsme vše na 

jedničku. Těšíme se na krásný školní rok 2020/2021! 
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SLAVNOST SLABIKÁŘE 

V letošním školním roce probíhala Slavnost Slabikáře trochu jinak než obvykle. Kvůli 

epidemiologické situaci nemohli prvňáčci převzít svoji první knížku v Knihovně města Hradce 

Králové jako v minulých letech. Předání Slabikáře proběhlo tentokrát 24. listopadu ve škole. 

Vyprávěli jsme si o knížkách a děti si odnesly kromě sladké odměny i pěkný dárek. 
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Příjmy sdružení 

 

1. vlastní příspěvky (minimálně 100,- Kč na člena/rok) 

2. výnosy ze sběrů papíru 

3. 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 100,- 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 2020 

k 31. 12. 2020 -  zpracovala hospodářka sdružení pí Heltová 

 

Příjmy                                                                       

Sběr kaštanů               8 050,- 

Vstupné koncert               1 778,-   

                                                                                                                   

Příspěvky od žáků, pedagogů, rodičů            45 500,-                                    

Za tombolu na společ. večeru              26 040,-  

Za pomerančovou kůru                3 370,-   

Za vstupenky na společ. večer               40 560,-  

Za víčka                   1 896,-  

Celkem                127 194,- Kč  
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Výdaje:      

Odměny dětem        18 074,-   

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

OSA, stužky 9. A, 9.B, vystoupení na plese, identifikační pásky 50 090,-  

Knihy do knihovny       10 057,20 

Peněžní deník                28,- 

Slabikář 1. tř.  stužky               1 879,-   

Celkem                    80 128,20 Kč   

                   

 

Příjmy za  rok  2020                 127 194,- Kč  

Zůstatek v pokladně z roku 2019        51 305,- Kč  

Zůstatek na BÚ z roku 2019                  93 311,30 Kč   

Celkem                   271 810,30 Kč  

      

 

Výdaje za  rok  2020                           -  80 128,20 Kč                                                    

Celkem se převádí do  roku 2021                 191 682,10 Kč 

                           

 

Celkový zůstatek do roku  2021  je 191 682,10 Kč, z toho je v pokladně 50 334,-Kč a  na BÚ 

je 141 348,10 Kč. 

 

  

                       

Revize hospodaření byla provedena revizní komisí dne 14. 1. 2021. 

 

Výroční zpráva 2020 byla schválena Radou sdružení  dne  8. 10. 2021. 

 

Hradec  Králové 30. 6. 2021 

 

Mgr. Kateřina Horecká 

 předsedkyně sdružení        


