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1. Základní údaje o spolku 
 
Název spolku: MERKUR, spolek pro podporu výchovy a vzdělávání 
Sídlo: T. G. Masaryka 1000, Choceň, 565 01 
 
IČ: 70155186 
 
Právní forma: spolek 
 
Spisová značka: Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne  
 18. ledna 2000 pod č. j. VS/1-1/42525/00-R.  
 Dne 1. ledna 2014 byl zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, 
 spisová značka L 3899    
 
Telefon:   465 471 338, 739 048 111 
Adresa pro dál. přístup: oachocen@oa-chocen.cz 
 
Předseda spolku: Mgr. Petra Zavřelová, zvolena dne 12. listopadu 2015 
 

2. Činnost spolku 

Hlavním cílem spolku je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj vzdělanosti. Spolek vyvíjí činnost 
zejména ve spolupráci s OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, a to zejména se zaměřeními na účinnou 
pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání a dále napomáhat zvyšovat její 
společenskou prestiž. 

Činnost spolku je zaměřena především na: 

 vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání 

 vytváření podmínek pro přístup k moderním informačním technologiím 

 vytváření podmínek pro podporu talentovaným žákům 

 podporu vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli 

 organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy    
a jejích žáků 

 materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu 

 pořádáním výcvikových kurzů, exkurzí a zájezdů 

 pomoc při získávání dárců a sponzorů 

 

3. Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je kongres. Výkonným orgánem kongresu je výkonný výbor. Výkonný 
výbor je statutární orgán. Členy výkonného výboru jsou: 

 
Mgr. Petra Zavřelová – předseda spolku 

Ing. Marie Michálková – místopředseda spolku 

Alena Komínková – pokladník 

Ing. Hana Bártová – člen 

Ing. Markéta Drahošová - člen 

mailto:oachocen@oa-chocen.cz
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K výlučným kompetencím předsedy patří vedení kongresu, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení 
zápisu z jejího jednání, připravuje podklady pro jednání výkonného výboru, který svolává a vede jeho 
jednání, pracovní dohled nad zaměstnanci spolku. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku  
a rozhodnutími výkonného výboru a kongresu. Předseda může delegovat některé své kompetence na 
další členy výkonného výboru, případně na další členy, či zaměstnance spolku. 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku. 

 

4. Členská základna 

Spolek evidoval ke konci sledovaného období 486 členů. 

 

5. Aktivity spolku 

Ve školním roce 2017/2018 byly finančně podpořeny: 

 exkurze, kurzy, divadlo 

 zájmová činnost žáků v domově mládeže 

 certifikáty ECDL 

 přednášky 

 doprava na lyžařský kurz tříd O1A a O1B 

 návštěva partnerské školy SOŠ lesnictví a služeb v Banské Štiavnici 

 doprava žáků na reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích 

 doprava a občerstvení žáků na Přehlídkách středních škol 

 dárkové poukazy pro žáky, kteří ukončili studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou 
s hodnocením - prospěl s vyznamenáním 

 maturitní plesy tříd O4A, CR4 a VS4 

 

Návštěva partnerské školy z Banské Štiavnice  

V termínu od 18. září 2017 do 22. září 2017 navštívili naši školu žáci partnerské školy SOŠ lesnictví  
a služeb v Banské Štiavnici. Přijelo 7 dívek a 3 chlapci. Žáci byli ubytováni a stravování v našem domově 
mládeže. Týden utekl jako voda, protože jsme zavítali na prohlídku města i zámku Litomyšl. Bloudili 
jsme v labyrintu v Brandýse nad Orlicí. V tropických teplotách jsme shlédli Prahu. Zavítali na exkurzi do 
Mýdlotéky u Tří lilií v Zářecké Lhotě. Žáci se aktivně účastnili výuky s žáky naší školy. Návštěvu Chocně 
hodnotili velice kladně. 

 

  

Maturitní plesy tříd O4A, CR4 a VS4 

Dne 1. prosince 2017 se uskutečnil ples třídy O4A a dne 8. prosince 2017 ples tříd VS4 a CR4. 
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Maturitní ples tříd VS4 a CR4 
Prvotní přípravy na ples započaly již shromažďováním tomboly, jež tenhle rok  poprvé přesáhla 
neuvěřitelných 780 cen! Dne 8. prosince 2017 všechny  přípravy vypukly v jedinečný galavečer. Celý 
večer nás provázela hudební  skupina FANTASY music a pan moderátor Ondřej Pokorný. Studenti obou 
 tříd si připravili krásná předtančení, která plynule zahajovala šerpování  maturantů. Během předávání 
šerp rodiče, samotní maturanti, ale i učitelé  projevili veškeré emoce od slz štěstí, až po radostný smích 
z další  nastávající etapy. V průběhu večera nás potěšil výstižný projev dvou  maturantů, ale i půlnoční 
překvapení třídy CR4, které sklidilo velkolepý  potlesk. Jako každoročně byl k dispozici bar plný 
nejrůznějších koktejlů a  fotokoutek. Domnívám se, že za maturanty mohu napsat, že každý si ples užil, 
jak jen  nejlépe mohl. Spousta z nás v tento večer doufala již na základní škole a  uteklo to, ani nevíme 
jak. Jsme všichni velmi vděčni všem našim pedagogům za  organizaci a podporu. 

 

 

 

Hodnocení LVZ v Karlově pod Pradědem od 18. února 2018 do 23. února 2018 

Stejně tak jako každý rok jsme se i letos vydali se třídami 01A a 01B do oblasti Jeseníků na lyžařský kurz, 
kterého se zúčastnilo 46 žáků (27 z O1A, 19 z O1B), čtyři instruktoři z řad pedagogických pracovníků 
školy a jeden instruktor externista. 

Ubytování a stravování – již druhým rokem jsme byli ubytovaní v penzionu a chatě Mendelu Univerzity 
Brno. Modernější penzion s jídelnou, kde byla ubytována většina děvčat, jsou pokoje vybaveny 
vlastním sociálním zařízením. Ostatní pak byli ubytovaní v tzv. chatě „dřevěnce“ se společným 
sociálním zařízením a společenskou místností. Obě budovy jsou vzájemně propojeny. Kvalita  
a množství jídla byly na velmi dobré úrovni i s poskytnutím druhé večeře. 

Výcviková část – tři družstva lyžařů (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) a dvě snowboardová 
družstva (začátečníků a pokročilých) zvládla výcvik na velmi dobré úrovni. Účastníci strávili celkem tři 
dny na svahu a někteří zájemci se účastnili navíc večerního lyžování. Běžecký výcvik jsme absolvovali 
celkem třikrát včetně výjezdu na Praděd (s těmi nejzdatnějšími i do okolí chaty „Švýcárny“)  
a běžeckého závodu. Drtivá většina zaslouží pochvalu za snahu po zdokonalování svých dovedností. 
Praxi na sněhu pak doplnily i hodiny teorie organizované jak pro lyžaře, tak snowboardisty. 

Výchovná část se zaměřovala na plnění obsahu denních rozkazů a daného řádu kurzu. Dva večerní 
programy pak měly na starosti obě třídy, které si předem připravily. Jejich úroveň však byla spíše 
průměrná. Součástí výchovné části kurzu pak bylo i záměrné odebrání mobilních telefonů všem žákům, 
se kterými naopak žáci neměli výraznější potíže. 

Nemocnost – v letošním roce krom drobných poranění naštěstí k ničemu vážnějšímu nedošlo, což vždy 
považujeme za jeden z největších úspěchů kurzu. 
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Doprava byla zajištěna soukromým dopravcem panem Jaromírem Voříškem a hrazena spolkem pro 
podporu výchovy a vzdělávání MERKUR. 

Závěr – letošní náplň kurzu se nám podařilo i díky výborným sněhovým podmínkám splnit. Jedno 
dopoledne sice vypadl v celém areálu proud, čímž jsme byli nuceni změnit plán programu,  
a odpolední sjezdování jsme nahradili běžeckým závodem původně plánovaným na poslední den. 

Během kurzu se žáci zdokonalovali ve sjezdovém lyžování a snowboardingu, vyzkoušeli si pohyb na 
běžeckých lyžích a měli možnost dozvědět se řadu zajímavostí. Navíc nám po celou dobu nadmíru přálo 
počasí, čemuž odpovídala i kvalita a úprava sněhu nejen na sjezdových, ale i běžeckých tratích, např. 
při výstupu na Praděd. Což doposud snad nepamatujeme. 

Zcela jistě došlo k lepšímu poznání mezi žáky a učiteli, i mezi žáky 
samotnými. Na druhou stranu děkuji všem žákům, kteří se kurzu 
zúčastnili a snažili se nejen o co nejlepší výsledky, ale také  
o vytváření optimistické atmosféry. Děkuji také instruktorům 
Tomášovi Bekovi, Martinu Přibylovi, Haně Nešpoříkové, která 
také plnila funkci zdravotnice kurzu a Martinu Severovi za 
odpovědnou, aktivní a profesionální práci. 

Mgr. Pavel Motl 
vedoucí kurzu 

 

 

Jiří Kolbaba opět před Vánocemi v Chocni 

Dne 14. 12. 2017 naše škola uspořádala přednášku s cestovatelem Jiřím Kolbabou na téma Piráti 
z Karibiku I – severní Antily. 
Žáci byli nesmírně nadšeni z poutavé přednášky našeho známého cestovatele.  
Jeho zkušenosti a rady jsou pro žáky velice cenné. Přístup pana Kolbaby plní i výchovně vzdělávací cíle 
pro všechny obory vzdělávání, v komunikaci ve světě. 

 

 

Zájmová činnost domov mládeže 

Ubytovaní žáci v domově mládeže střední školy mají možnost se účastnit programů připravovaných 
vychovateli. Jedná se o sportovní a vědomostní soutěže, tvořivé a rukodělné práce, exkurze, přednášky, 
atd. 
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Výstavy a přehlídky středních škol 

Ve školním roce 2017/2018 jsme o sobě dávali vědět na přehlídkách středních škol, které se uskutečnily 
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.  

místo termín konání 

Rychnov nad Kněžnou VOŠ a Střední průmyslová škola 06. 10. 2017 – 07. 10. 2017 

Česká Třebová SOŠ a SOU technických oborů Skalka 11. 10. 2017 – 12. 10. 2017 

Svitavy Středisko kulturních služeb Fabrika 19. 10. 2017 

Chrudim Velký sál muzea 24. 10. 2017 

Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS 03. 11. 2017 – 04. 11. 2017 

Pardubice Ideon 10. 11. 2017 – 11. 11. 2017 
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6. Hospodaření spolku ve školním roce 2017-2018 
 

Hospodaření 2017-2018   

zůstatek účtu ke dni 1.9.2017 
hotovost 3.932,00 

banka 85.917,52 

     

Příjmy: členský příspěvek 150.650,00 

  zisk maturitní plesy 65.741,80 

  ostatní 11.600,00 

  
 příjmy k 31.8.2018 227.991,80 

    

Výdaje: příspěvky žákům na exkurze, kurzy 84.501,00 

  zájmová činnost DM 6.000,00 

  členské příspěvky ADMIN, asociace 6.820,00 

  certifikáty ECDL 4.026,72 

  Přednášky 9.800,00 

  doprava LVVZ, divadlo 29.582,00 

  partnerská škola 15.627,00 

  ceny pro žáky 2.596,00 

  účastnický poplatek soutěže 100,00 

  soutěže žáci (doprava, občerstvení) 23.236,00 

  DOD, Přehlídky SŠ (doprava, občerstvení) 4.066,00 

  poukázky MZ - vyznamenaní 2.400,00 

  Drozd daňové přiznání 1.815,00 

  ostatní  1.056,00 

  poplatky KB 2.687,00 

  MZ a ZZ á 4500,--Kč (VS4, CR4, O4A, O4B, KU3, CU3) 18.895,00 

  konto Moravcová 38.281,00 

  veletrh studentských firem 8.198,00 

  
 výdaje k 31.8.2018 259.686,72 

          

zůstatek účtu ke dni 31.8.2017 
hotovost 12.604,00 

banka 45.550,60 

 

 

 

Členský příspěvek ve výši 300 Kč byl schválen kongresem. Při členství sourozenců, hradí členský 
příspěvek jen jeden z nich. 

 


