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 1. Shrnutí školního roku 2015/2016 

 
 Letošní školní rok jsme pokračovali v některých aktivitách započnutých již dříve a 
přidali k nim některé další. Aktivně jsme se účastnili života na Barrandově nejen ve 
škole a chystali různé možnosti aktivit pro děti i jejich rodiče. 
Po celý rok jsme byli opět v úzkém kontaktu s vedením školy, jednotlivými rodiči i 
zástupci Městské části.  
Rádi bychom však do Spolku rodičů přivítali další nové členy, kteří by měli zájem 
aktivně se podílet na dění ve škole i mimo školu. 
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2.  Přehled akcí pořádaných v letošním školním roce  
 
 
 
Zažít Barrandov jinak  
 19.9.2015  se poprvé na Barrandově konala akce pod tímto názvem a Spolek rodičů se 
rád přidal. 
Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, které se konají v předem stanovený 
den po celé republice a jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou 
založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a 
dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou 
otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím. 
Více naleznete ve fotogalerii: 
 
https://www.zonerama.com/zahrabarr/Album/924264 
 
Letošní ročník je plánován na 17.9. 2016 opět v místě bývalého Misijního střediska. 
Chceme se jako spolek  nejen znovu účastnit, ale snažíme se letos i pomoci 
s organizací.   
 
 
 
 
Pohádkový chuchelský les  
 10.10.2015 jsme se již 3. rokem  přidali k pořadatelům (ČSOP Barrandov, oddíl 
Sportík, Lesy hl. města Prahy)  a zaujali stanoviště  na Pohádkovém chuchelském lese. 
Jednotlivá stanoviště  která pro vás každým rokem již od léta připravujeme se snažíme 
vymýšlet s vtipem, aby příchozí vždy něco nového překvapilo.  
Více si  je možné prohlédnout ve fotogalerii: 
 
https://www.zonerama.com/zahrabarr/Album/956895 
https://www.zonerama.com/zahrabarr/Album/957866 
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Dětské Bazárky s výtvarnou dílnou  
 Stejně jako v loňském školním roce se nám podařilo  i letos zorganizovat 2x  (podzim 
a jaro)  bazárek dětského oblečení, hraček, sportovního a dalšího vybavení.  Novinkou 
byla výměna šátků, šperků a bižuterie která zaznamenala značný ohlas.  
Bazar se konal v prostorách školní jídelny.  Jarní termín současně s knižním bazarem, 
CD a DVD a časopisy.  
Podařilo se nám vybrat také množství oblečení, které bylo darováno do Azylového 
domu Gloria na Barrandově, který ze sbírek z našich bazarů pravidelně podporujeme.  
Děkujeme za příspěvky.  
 
Během konání bazaru máme pro děti, vždy připravenou výtvarnou dílničku s hlídacím 
koutkem, kterou děti rádi navštěvují. Každou jednotlivou dílnu se vyrábí nějaký nový 
a neokoukaný výrobek.  
 
 
 Vánoční dílny 
  Na Vánočních dílnách si děti  u nás mohli vyrobit vlastnoruční ozdobnou krabičku na 
dárek.  Myslím že pro mnohé byla krabička svou krásou, darem sama osobě. 
 
 
 
Dílny na Velikonočním Jarmarku 
  Na velikonočním jarmarku se nám opět podařilo připravit pro rodiče a děti výtvarnou 
dílnu, která měla hojnou účast. V letošním roce jsme vyráběli zvířátka z proužků 
papíru. Výroba nebyla vůbec jednoduchá a mnohým museli pomoci i doprovázející 
rodiče. Výrobky ale stáli za to.  
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Školní projekty 
Spolek navrhuje a snaží se financovat školní projekty, které by byly zajímavé pro 
všechny žáky školy s přihlédnutím k jejich věku. V minulém školním roce uskutečnil 
Projekt První pomoci se záchranáři pro všechny žáky, který byl z poloviny financován 
částkou ze Spolku rodičů a z poloviny grantem firmy KPMG. Tento kurz je v plánu 1x 
za dva roky, aby si žáci v průběhu školní docházky prohlubovali znalosti v této oblasti 
a prakticky si vyzkoušeli, jak se zachovat v situacích při záchraně člověka. V plánu je 
tedy opět na příští školní rok 2016/2017. 
V letošním školním roce Spolek rodičů uspořádal a financoval projekt pro všechny 
třídy s názvem ÚDiF – úžasné divadlo fyziky  
Toto divadlo ukazuje, jak lze vymyslet, vyrobit a předvést krásu fyziky skrze 
experimenty. Snaží se ukázat, jak je možné ji prostřednictvím zkušenosti lépe pochopit 
a snadněji zpřístupnit dětem.  
Všechny kdo jsme pořad viděli, nás opět naučili na chvíli žasnout.  
Jednotlivá témata: 
Oheň, země, voda, vzduch (přípravná třída, 1. stupeň) 
Cílem vystoupení je naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich 
základě pozorovaný jev vysvětlit. 
Příběh žárovky (2. stupeň) 
Žárovka je pozoruhodné zařízení. Principy, na kterých funguje, jsou velmi jednoduché, 
přesto je to technicky velmi složité zařízení… 
Akce se konala v kinosále školy ve dnech 18.-21.4.2016  a sklidila velký úspěch, jak 
ze strany žáků, tak i pedagogů,  o čemž svědčí zpětná vazba žáků i fotografie 
z představení, které jsou uvedeny na webových stránkách školy. 
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Pravidelné setkávání s vedením školy  
 
 
Během školního roku jsme se 4x setkali s vedením školy a předali si informace o 
chodu školy a jejích plánech. Z každého setkání je vždy pořízen zápis, který je 
zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a webových stránkách.   
www.spolekchaplinak.webnode.cz 
 
 
 
Pravidelné kontroly stravy ve školní jídelně 
 Není nám lhostejné, jak se naše děti stravují ve školní jídelně a proto chodíme na 
pravidelné kontroly obědů.  
Nedostatky se snažíme řešit s vedením školy a přispívat tím svými návrhy ke 
zkvalitnění stravování ve školní jídelně. Uvítáme jakékoliv námitky či připomínky 
týkající se této problematiky pro získávání větší objektivity. Také rádi uvítáme další 
členy, kteří by se chtěli aktivně zapojit do sledování stravy ve školní jídelně. 
 
 
TOP 10  
 1x měsíčně informujeme rodiče o tom nejdůležitějším z bohatého dění ve škole.  
Top 10 obsahuje nejdůležitější body s odkazy na články, obrázky, či webové stránky, 
které se k dané události vztahují. Rodiče mají možnost se dostat k podrobnostem z 
jednotlivých zpráv, mají -li zájem.  
 
 
 
Chodník ke škole 
 V předešlých letech jsme dlouhodobě slyšeli od ostatních rodičů s kočárky, stížnosti 
na špatný přístup ke škole.  
V loňském roce po skončení rekonstrukce budovy školy, jsme na toto téma vstoupili 
do intenzivního jednání s vedením školy i zřizovatelem, Městskou částí Praha 5. Celé 
jednání s radními městské části, vypracování projektu a odsouhlasení financování z 
rozpočtu MČ trvalo více než rok. V tomto školním roce se tedy konečně podařilo 
chodník ke škole vybudovat. 
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3. Hospodaření Spolku během školního 2015/2016 (do 

19.6.2016) 
 
Přehled hospodaření spolku  1.9.2015 -19.6.2016 
 
 

Přehled hospodaření spolku  1.9.2015-19.6.2016 
zůstatek k 1.9. 2015   42 778,81 Kč   
zůstatek k 19.6.2016   36 747,25 Kč   

příjmy výdaje 
platby  hotovost 39 950,00 Kč transakce 1 138,00 Kč 
  účet 118 650,00 Kč vrácená platba 350,00 Kč 
úroky   5,37 Kč Darovací smlouva č.3 35 000,00 Kč 
        Darovací smlouva 1 č.j.47/2016/F 49 900,00 Kč 
      Divadlo fyziky ÚDiF 18.-20.4.2016 27 000,00 Kč 
        Darovací smlouva č.j.:262/2016/F  Karel IV 12 000,00 Kč 
celkem   

158 605,37 
Kč   125 388,00 Kč 
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V ideálním případě při 100% platbě členských příspěvků by Spolek vybral 210 000,- Kč.   
Přesný počet žáků, kteří budou chodit do naší školy ve školním roce 2016/2017 bude znám až 1.9.2016.  Z tohoto důvodu je předkládán  jen rámcový rozpočet.  
 

4. Rámcový rozpočet Spolku rodičů na školní rok          
2016/2017 

  
            Příjem z členských příspěvků          
            
MŠ      ZŠ      Odhad výběru 
Počet dětí   160  Počet dětí     600  
Výše příspěvku  1 000  Výše příspěvku    350  
Příjem celkem   160 000  Příjem celkem     210 000 150 000 
            
            Výdaje            
            MŠ     ZŠ       
            
výtvarný materiál  30 000  školení finanční gramotnosti   30 000 10 000 
kulturní programy  35 000  Kurz první pomoci    30 000 30 000 
hračky, knížky,   17 000  projektové dny, materiálová podpora  30 000 10 000 
odměny a dárky  30 000  sportovní a relaxační pomůcky   11 000 15 000 
didaktické a vzdělávací hry 22 000  knihy a časopisy do školní  knihovny  15 000 6 000 
Art program  20 000  odměny pro žáky (soutěže, repre. školy) 20 000 20 000 
keramická hmota  6 000  vybavení prostorů pro aktivní odpočinek  20 000 5 000 
     podpora technického vybavení učeben  50 000 50 000 
Výdaje celkem  160 000  provozní náklady Spolku   4 000 4 000 
            
     Výdaje celkem    210 000 150000 
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