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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 512 členů. 

 

5. Aktivity spolku 

Ve školním roce 2018/2019 byly finančně podpořeny: 

 exkurze, kurzy, divadlo 

 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 a O4B, CR4 a VS4 

 Mezinárodní den průvodců 

 Choceň v běhu 

Exkurze průvodců v Chocni 

Naše škola, ve spolupráci s Asociací průvodců České republiky a choceňskou radnicí, připravila 29. března 2019 

exkurzi Chocně pro průvodce. Z různých koutů republiky (z Ostravy, Brna, Prahy, Pardubic, Rakovníka atd.) přijelo 

26 průvodců.  

Město Choceň připravilo na radnici oficiální přivítání. Pan starosta Ing. Jan Ropek seznámil hosty se svými vizemi 

do budoucna. Jejich smyslem je učinit z Chocně atraktivnější cíl turistických cest. Město, ač nevelké, má co 

nabídnout: památky a stavby z doby baroka a z 19. století, zajímavé průmyslové stavby, krásné prvorepublikové 

vily, příběhy slavných rodáků, parky a přírodní rezervace. 

Jedním z vrcholů exkurze byla zastávka v přírodním parku Peliny. Většina návštěvníků ho viděla poprvé a nešetřila 

slovy obdivu o kráse opukových skal. Dále viděli všechny významné pamětihodnosti v centru města, Láskovy vily 

od Čeňka Mužíka, atraktivní pohledy z břehu Tiché Orlice atd. 

Zajímavá zastávka čekala naše hosty v Choceňské mlékárně. Ředitel Ing. Pavel Marek je seznámil s provozem  

a zajímavostmi souvisejícími s výrobou mléčných produktů. Mlékárna nedávno prošla unikátní modernizací  

a robotizací. Závěrečné zastavení proběhlo v Orlickém muzeu. Ředitel Mgr. Michal Hofman nás provedl zajímavou 

neogotickou zámeckou kaplí a stálými expozicemi muzea. 

 

Mgr. Milan Ryjáček 

učitel 
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Choceň v běhu dne 14. června 2019 

V pátek 14. 6. 2019 uspořádala naše studentská firma charitativní akci "Choceň v běhu", jejíž cíl byl předem jasný 
- koupit Nikolce nový invalidní vozík! To se především díky Vašim skvělým běžeckým výkonům i přes neuvěřitelné 
horko skutečně PODAŘILO. Společně jsme naběhali neskutečných 1449,5 km, což je pro jasnější představu 
například jako z Chocně do Barcelony. Celkový počet maratonů se v přepočtu vyšplhal na krásných 34 
dokončených okruhů. Velkou zásluhu si na naší akci odnesly choceňské základní školy i školky, které svou 
obrovskou dopolední účastí připsaly na konto téměř 800 km, dalších 220 km přidali žáci naší školy a o "zbytek" 
se postarali příchozí běžci během odpoledne. 

S úžasnou vervou se s námi do projektu pustilo i naše město, dočkali jsme se skvělé podpory, a to nejen finanční 
- běhu se zúčastnili někteří zastupitelé i s panem starostou Ropkem.  

Podvečerní a večerní program už byl ve znamení hudby a dobré zábavy, závěrečný koncert byl poděkováním  
a odměnou pro všechny. To nejhezčí z celé akce spočívalo v krásné spolupráci všech zainteresovaných. Jak ale 
všem poděkovat a nikoho nevynechat? Hned od začátku jsme měli podporu obou základních škol (bez nich 
bychom se do celé akce snad ani nepustili) i Speciální ZŠ z Vysokého Mýta, dokonce se k nám přidaly i děti z MŠ 
Kaštánek. Rovněž bez pomoci radnice a technických služeb by se nám těžko běhalo... Když pak osobní záštitu 
převzal paralympijský vítěz Zdeněk Šebek, věděli jsme, že vše musí dobře dopadnout. Pak už se pomalu začal 
naplňovat i kulturní program - poděkování tedy patří všem vystupujícím - od Mažoretek z Kostelce nad Orlicí, 
souborů ZUŠ Choceň, přes taneční skupinu Krocani až po Sólové zpěvačky a kapelu Adéla a Modrý Mauricius.  
A pokračujeme dál - doprovodný program v parku zajistil Besip a Český červený kříž, pití pro všechny závodníky 
dodalo obchodní družstvo Konzum, o odměny pro všechny běžce se zase postarali cukráři z naší školy a Pekařství 
u Lifků. A když už se taková akce rozjela, neobešla se bez finanční podpory ze strany firem - děkujeme tiskárně 
Grantis z Ústí, Burgrárně z Hradce Králové, Kominictví Kubasová, velkoobchodu HOŠT ze Slatiny, kavárně Šantán... 
Přímo na nákup invalidního vozíku výrazně přispěly firmy Isolit Bravo a Composit Airplanes. Doslova lavinu běžců 
pak spustila výzva firmy Concept, že za každý uběhnutý maraton věnuje 1 000 Kč! Však také její majitel  
i zaměstnanci šli ostatním příkladem a nakonec ani nezůstalo u té tisícovky... 

Patří Vám všem jedno velké upřímné DÍKY! 
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Návštěva partnerské školy z Banské Štiavnice  

V termínu od 17. září 2018 do 21. září 2018 navštívili žáci partnerské školy SOŠ lesnictví a služeb  
v Banské Štiavnici naši školu. Pro žáky byl připraven pestrý týdenní program. Navštívili zámek Nové 
Hrady, labyrint v Brandýse nad Orlicí, hlavní město Prahu. Zúčastnili se přednášky a exkurze  
v Mýdlotéce Michaely Sejkorové v Zářecké Lhotě. 

 

  



  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019 

 

MERKUR Choceň 6 

 

 

Maturitní plesy tříd O4A a O4B; CR4 a VS4 

Dne 30. listopadu 2018 se uskutečnil ples třídy O4A a O4B a dne 7. prosince 2018 ples tříd VS4 a CR4. 

Ohlédnutí za maturitním plesem CR4 a VS4… 
První prosincové dny minulého roku se již tradičně uskutečnil v Panském domě v Chocni ples maturantů 
oborů veřejné správy a cestovního ruchu. Akce oficiálně začala o půl osmé večer zazněním studentské 
hymny Gaudeamus a hlavní aktéři této události pak dostali příležitost zúročit náročné přípravy a dřinu 
z předchozích měsíců. 
O první vystoupení večera se postarala třída CR4 svou taneční sestavou ve stylu Velkého Gatsbyho, 
který na plese také nesměl chybět. 
Následovaly nástupy, šerpování , první tanec studentů s rodiči, děkování učitelskému sboru a nesmělo 
chybět ani půlnoční překvapení, které si připravila třída VS4. Celý program pak vyvrcholil půlnočním 
zašlapáváním šerp. 
Ples se nám líbil, kapela hrála na přání a moderátor vždy věděl, čím a v jaké situaci má zaglosovat. Večer 
se obešel bez jakýchkoliv komplikací, užili jsme si spoustu zábavy, ale také několik dojemných chvil  
s přáteli a rodinou. Věřím, že i za pár let si každý z nás rád a s úsměvem na tváři vzpomene na svůj 
maturitní ples. 

Monika Pauknerová, CR4 
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Hodnocení lyžařského kurzu Karlov pod Pradědem 3. – 8. března 2019 

Stejně tak jako každý rok jsme se i letos vydali se třídami 
01A a 01B do oblasti Jeseníků na lyžařský kurz, kterého se 
zúčastnilo 54 žáků (33 z O1A, 21 z O1B), čtyři instruktoři z 
řad pedagogických pracovníků školy a jeden instruktor 
externista. 
Ubytování a stravování – již třetím rokem jsme byli 
ubytovaní v penzionu a chatě Mendelu Univerzity Brno. V 
modernějším penzionu s jídelnou, kde byla ubytována 
především děvčata, 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 sjezdový výcvik na velmi dobré úrovni včetně slalomového 
závodu. Účastníci strávili celkem tři dny na svahu a někteří zájemci se účastnili navíc večerního lyžování. 
Běžecký výcvik jsme absolvovali celkem dvakrát včetně závodu a výjezdu na Praděd. Drtivá většina 
zaslouží pochvalu za snahu po zdokonalování svých dovedností. Praxi na sněhu pak doplnily i hodiny 
teorie. 
 
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 byla celkem 
chválihodná. Součástí výchovné části kurzu pak bylo i záměrné odebrání mobilních telefonů všem 
žákům, se kterými však někteří měli určité problémy. 
 
Nemocnost – bohužel jsme v letošním roce navštívili Bruntálskou nemocnici hned dvakrát v jeden den. 
Naštěstí však nešlo o zranění vážná. Nachlazení pak nepustilo na jeden program dvě děvčata. 
 
Doprava byla zajištěna autobusovým dopravcem JV Transit a sponzorskou dopravou IVECO. 
 
Závěr : 
Letošní náplň kurzu se nám podařilo i přes extrémně teplé počasí splnit, sněhu bylo na svazích totiž 
dostatek. Kvalita odpoledního lyžování však byla z důvodu mokrého sněhu horší. Vyjma vyšších teplot 
nám počasí ale jinak přálo. Totéž platí i při výstupu a závodu na Praděd, kde mraky rozháněl tradiční 
vítr, a kde se mohli žáci odměnit občerstvením v místní restauraci. 
Během kurzu se žáci zdokonalovali ve sjezdovém lyžování a snowboardingu, vyzkoušeli si pohyb na 
běžeckých lyžích a měli možnost dozvědět se řadu zajímavostí.Velmi milým zjištěním jsou celkové 
náklady kurzu, které nepřesáhly Kč 3.700,-, a to včetně skipasů a autobusové dopravy. Zcela jistě došlo 
k lepšímu poznání mezi žáky a učiteli, i mezi žáky samotnými. V celkovém hodnocení bych byl  
s průběhem kurzu spokojen, bohužel však nemohu opomenout nevhodné chování některých jedinců, 
kterým bude uděleno určité výchovné opatření, což celkový dojem bohužel kazí. 
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 externistovi Martinu Severovi 
za odpovědnou, aktivní a profesionální práci. 
 
Mgr. Pavel Motl 
vedoucí kurzu 
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Výstavy a přehlídky středních škol 

Ve školním roce 2018/2019 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 05. 10. 2018 – 06. 10. 2018 

Česká Třebová SOŠ a SOU technických oborů Skalka 10. 10. 2018 – 11. 10. 2018 

Svitavy Středisko kulturních služeb Fabrika 18. 10. 2018 

Chrudim Velký sál muzea 23. 10. 2018 

Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS 16. 11. 2018 – 17. 11. 2018 

Pardubice Ideon 02. 11. 2018 – 03. 11. 2018 
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6. Hospodaření spolku ve školním roce 2018-2019 

Rozpočet na školní rok 2018/2019   

Zůstatek účtu ke dni 1.9.2018 
hotovost 12604,00 

banka 45 550,60 

            

        návrh skutečnost 

Příjmy: členský příspěvek 150000,00 165400,00 

  zisk maturitní plesy 50000,00 68422,60 

  ostatní (Den průvodců, Konference, Choceň v běhu) 10000,00 54383,00 

  příjmy k 31.8.2018 210 000,00 288 205,60 

            

Výdaje: příspěvky žákům na exkurze, kurzy, soutěže 63300 58581,00 

  členské příspěvky ADMIN, asociace 7000 6780,00 

  certifikáty ECDL 4000 2979,02 

  Přednášky 10000 0,00 

  doprava LVVZ, divadlo 30000 25082,00 

  partnerská škola 15500 14873,00 

  ceny pro žáky 3000 1353,00 

  soutěže žáci (doprava, občerstvení) 25000 10365,00 

  DOD, Přehlídky SŠ (doprava, občerstvení) 4500 3926,00 

  poukázky MZ - vyznamenaní 2500 3500,00 

  Drozd daňové přiznání 2000 2117,50 

  ostatní, uznání dluhu 1000 3675,65 

  poplatky KB 2500 2496,00 

  Den průvodců, Konference 10000 13011,00 

  MZ a ZZ á 4500,--Kč (VS4, CR4, O4A, O4B, KU3, CU3) 27000 24467,00 

  výdaje k 31.8.2019 207300 173206,17 

            

Zůstatek účtu ke dni 31.8.2019 
hotovost 15291,00 

banka 157 863,03 

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


