
 

Výroční zpráva Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská 
Strakonice za rok 2007. 

 
1. Základní identifikační údaje 

a. název: Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice 
b. IČO: 47253321 
c. právní forma: občanské sdružení 
d. sídlo: Strakonice, Dukelská 166 
e. účet: 0680063389/0800, ČS Strakonice 

 
2. Statutární orgány 

a. předsedkyně: Kateřina Sedlecká, Alfonse Šťastného 478, Strakonice 
b. místopředsedkyně: Alena Krejčí,  Alfonse Šťastného 477, Strakonice 
c. hospodář: Pavel Vilím, Jinín 66 
d. členka rady: Štěpánka Fišerová, Dukelská 333, Strakonice 
e. členka rady: Karolína Hladká, Nádražní 402, Strakonice 

 
f. předseda revizní komise: Michal Bezpalec, Na Ohradě 91, Strakonice 
g. členka revizní komise: Ivana Krejčová, Na Ohradě 88, Strakonice 
h. členka revizní komise: Inge Večeřová, Stavbařů 204, Strakonice 

 
3. Sdružení rodičů bylo založeno rodiči žáků ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Registrace na 

Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 16.ledna 1992 pod číslem jednacím VSC/1-
9597/92-R. 
Kontaktní osoba pro běžnou agendu je Mgr. Zdeněk Gracík, Máchova 902, Strakonice, 
tel. 604 475 933, mail gracik@quick.cz. 
Sdružení má 840 členů, prezentace sdružení je umístěna na webových stránkách školy – 
www.dukelska.strakonice.cz. 
 

4. Sdružení rodičů se každý rok podílí na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, 
pomáhá škole především v oblasti materiálního a finančního zabezpečení činností, které 
nelze financovat z rozpočtu školy. 
V uplynulém roce naše Sdružení, podobně jako v letech minulých, podporovalo 
především tyto aktivity žáků: 

a. Účast na lyžařském výchovněvýcvikovém kurzu. Tato podpora se v podstatě 
omezuje na finanční příspěvek každému jednotlivci. Má sloužit především jako 
motivační faktor. 

b. Účast žáků na nejrůznějších soutěžích především regionálního charakteru. Jedná 
se jak o vědomostní soutěže, tak o soutěže sportovní. Za všechny jmenujme 
alespoň: 

i. přehazovanou v Radomyšl 
ii.  volejbal v Zaboří 
iii.  fotbal v Kunžaku 
iv. Mufloní stezku v Katovicích 
v. lehkou atletiku v Blatné 

vi. florbalové a nohejbalové turnaje ve Strakonicích 
vii.  Běh při Otavě ve Střelských Hošticích 
viii.  šachové turnaje 
ix. literární soutěž O Čestický brambor 
x. Vodňanský vědomostní víceboj 

xi. stolní tenis 
xii. krajský korespondenční seminář z matematiky 
xiii.  Eurorébus v Praze 
xiv. lyžařské závody v rakouském Hochfichtu 



xv. soutěže v programování v Českých Budějovicích, Brně, Táboře a České 
Lípě 

xvi. drobné soutěže – karnevaly, sportovní soutěže během Dne dětí, Vánoční 
a Velikonoční výtvarné soutěže 

c. Účast na televizní hře Bludiště. Mimochodem velmi úspěšná účast. Zde 
Sdružení zajišťovalo dopravu a ostatní technické záležitosti. 

d. Podíl na vydávání Ročenky školy, i zde se Sdružení angažuje svojí pomocí. 
e. Prezentace na Školní akademii. Své umění získané za celý rok mohou díky 

podpoře našeho Sdružení žáci na této akci předvést. Zde se sdružení stará o 
zajištění pronájmu sálu a dalších prostor, a také o materiální zabezpečení. 

f. Účast na školním kvízu. Na webových stránkách školy běží celý rok kvízová 
soutěž, kterou kompletně organizuje Sdružení rodičů. Zajišťuje ji od softwarové 
přípravy, přes pravidelnou obměnu otázek a zveřejňování průběžných výsledků, 
až po slavnostní vyhlášení vítězů. 
Otázky se týkají školy, města a jsou koncipovány tak, aby se mohli účastnit jak 
mladší, tak i starší děti.  

g. Účast na zájmových útvarech. Umožnit dětem činnost v zájmových útvarech je 
stěžejní náplní našeho Sdružení. Chceme za rozumných podmínek poskytnout 
dětem co nejrůznorodější náplň volného času a předcházet tím různým sociálně 
patologickým jevům, jako jsou sklony k experimentování s psychotropními 
látkami, projevy šikany a podobně. 
V roce 2007 se nám povedlo zajistit pravidelnou činnost těchto kroužků: 

i. Keramický – 3 skupiny 
ii.  Flétna 
iii.  Angličtina pro nejmenší 
iv. Basketbal 
v. Volejbal – 2 skupiny 

vi. Florbal 
vii.  Programování v Delphi 
viii.  Programování Baltík – 4 skupiny 
ix. Ruský jazyk 
x. Francouzský jazyk 

xi. Historický – 2 skupiny 
h. Možnost nahlédnout do světa programování. Vlakovou lodí našeho Sdružení je 

snaha o podporu  mladých programátorů. Pro naše kroužky se nám daří 
zajišťovat velmi kvalitní vedoucí. Většinou jsou to bývalí účastníci kroužků, 
kteří zůstali věrní a dál předávají své znalosti a zkušenosti.  
Můžeme se pochlubit velmi kvalitními výsledky na celostátní úrovni a máme i 
vítěze jedné mezinárodní soutěže v Polsku. Tento mladý programátor byl již 
dvakrát oceněn titulem Talent roku. 
Kromě již výše zmíněných programátorských soutěží, se naše sdružení 
spolupodílelo na organizování celoroční etapové soutěže Baltíkův Borec. Tuto 
soutěž pořádala s naším Sdružením ještě ZŠ L.Kuby v Českých Budějovicích a 
DDM Bílina. 
 

5.  Na výše uvedené aktivity získává Sdružení prostředky především z vlastních příspěvků  
a poplatků dětí. Další prostředky se nám částečně daří získávat od sponzorů. Celkové 
příjmy v roce 2007 činily 247 276 Kč a výdaje ve stejném období 236 634 Kč. 
Z uvedeného vyplývá, že Sdružení hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Sdružení též 
nemá žádné dluhy ani jiné závazky. Sdružení včas a řádně plní všechny daňové 
povinnosti. V roce 2007 naše účetní jednotka nezaznamenala žádné kontroly. 
Podrobnější informace o stavu financí naší účetní jednotky lze získat v přílohách. 
 

6. Pro další období předpokládáme obdobný objem a strukturu naší činnosti. 
 



7. Revizní komise provedla jednu ohlášenou a jednu namátkovou kontrolu vedení 
účetnictví a stavu pokladní hotovosti a neshledala žádných závad. Výroční zprávu ve 
své komisi projednala, potvrzuje pravdivost údajů v ní uvedených a doporučuje plénu ji 
schválit. 
 

8. Ve Strakonicích dne 27.6.2008 
 
 
 
 ………………… ………………… ………………… 
 Kateřina Sedlecká Alena Krejčí Pavel Vilím 
 předsedkyně místopředsedkyně hospodář 
 
 

 
 ………………… ………………… 
 Inge Večeřová Mgr. Zdeněk Gracík 
 revizní komise zástupce školy 
 


