
 

SPOLEK RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ BARRANDOV 

Školní rok 
2017/2018 

Výroční zpráva 

C H A P L I N O V O  N Á M Ě S T Í  6 1 5 / 1 ,  P R A H A  5  



 

2 

 

 

OBSAH 

1. SHRNUTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 2 

2. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 4 

3. HOSPODAŘENÍ SPOLKU BĚHEM ŠKOLNÍHO 2017/2018 9 

 

1. Shrnutí školního roku 2017/2018 

 
V tomto školním roce jsme pokračovali v některých aktivitách z předchozích let 
a přidali k nim opět 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 v kontaktu s vedením školy, jednotlivými rodiči i zástupci 
Městské části. Uspořádali jsme 6 schůzek rady Spolku rodičů a 1 schůzku          
s vedením školy, ze kterých jsou jednotlivé zápisy uvedeny na webových 
stránkách spolku – https://spolekchaplinak.webnode.cz/  

Do školního roku 2017/18 vstoupil Spolek rodičů s novým vedením. 
Předsedkyni Ditu Sváčkovou nahradila Petra Bašová. Místopředsedkyni Petru 
Krátkou nahradila Tereza Dudková.  

Složení rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov k 30.6.2018:  

předsedkyně: Petra Bašová  

místopředsedkyně: Tereza Dudková  

pokladník: Simona Součková  

členové rady: Jana Bielčíková, Lenka Bohuslavová, Zuzana Ditrichová, Vojtěch 
Garncarz, Marcela Garncarzová, Marta Hrbková, Jitka Podroužková, Dita 
Sváčková Salamánková.  

Rádi mezi nás přivítáme další nové členy, kteří by měli zájem aktivně se podílet 
na dění ve škole a na Barrandově.  



 

3 

 

Komunikace s vedením školy a zřizovatelem  

 
Rada Spolku rodičů komunikuje se školou i zřizovatelem. V tomto školním roce 
proběhlo jedno setkání rady Spolku rodičů s vedením školy, kde bylo 
domluveno mnoho forem spolupráce spolku a školy a pí. ředitelka přítomným 
představila své plány na následující funkční období.  

Zástupci rady Spolku rodičů byli dvakrát pozváni na jednání na radnici. Mgr. 
Vít Šolle, místostarosta MČ Praha 5, zodpovědný za oblast školství, se zajímal   
o dění ve škole z pohledu rodičů. 

 

Jedním z velkých témat jsou stále nejen školy v přírodě, ale veškeré pobyty 
mimo školu včetně lyžařských kurzů či zahraničních zájezdů pro žáky 2. stupně, 
které v současné době na škole neprobíhají. MČ Praha 5 i Spolek rodičů konání 
takových akcí jednoznačně podporují. O téma se budeme nadále aktivně zajímat.  

 

Využití příspěvku od rodičů  

 
Ve školním roce 2017/18 byl vybírán příspěvek 350 Kč/žák. Děkujeme všem 
rodičům, kteří na činnost Spolku rodičů a nadstandardní vybavení školy 
přispěli!!! Škole bylo poskytnuto na základě tří darovacích smluv celkem 
129.980,- Kč. Za tyto peníze škola pořídila a zaplatila:  

 výchovný koncert (pro celou školu)  

 mobilní planetárium (pro 1. stupeň)  

 preventivní program (pro 2. stupeň)  

 nábytek do relaxačních prostor a oprava poničeného relaxačního nábytku  

 knihy a časopisy do školní knihovny  

 odměny pro žáky (vánoční floorbalový turnaj, hry bez hranic, nejrůznější 
soutěže, knižní poukázky na konec šk. roku aj.)  

 pamětní list pro žáky 9. tříd 
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2. Přehled akcí pořádaných v letošním školním roce  

Zažít Barrandov jinak  

 
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. 

3. ročník této sousedské slavnosti  se opět konal  na místě bývalého Misijního 
střediska v Grussově ulici 16.9.2017. Spolek rodičů si připravil tradičně velmi 
oblíbenou hru Pukec pro dva nebo čtyři hráče. V rámci propagace ZŠ 
Chaplinovo náměstí měli návštěvníci možnost vyfotit se s Chaplinem (dřevěnou 
sochou), kterou nám zapůjčila škola. K focení byly připravené další propriety: 
hůlka, buřinky, nalepovací obočí a knír. Na stánku byla k dispozici také "Kniha 
přání a stížností" pro podněty rodičů a žáků školy. 

Celé odpoledne nám dobrovolníci hráli na nášlapné piano veselé melodie. Kdo 
si přišel popovídat, zahrát, vymalovat obrázek, nebo se zeptat, mohl si také 
ochutnat domácí koláče, perníky, bábovky či domácí limonádu. 

Další ročník je plánován na 15.9.2018 před pobočkou Městské knihovny a         
v areálu ZŠ V Remízku. Spolek rodičů se bude nejen účastnit, ale i pomáhat       
s organizací. 
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Kontroly stravy ve školní jídelně 

 
Není nám lhostejné, jak se naše děti stravují ve školní jídelně, a proto chodíme   
v rámci možností na 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. 

 

Dětský Bazárek s výtvarnou dílnou  

 
Každoročně pořádáme bazárek dětského oblečení, hraček a sportovního 
vybavení. Ve školním roce 2017/2018 se podařilo uspořádat dva – v listopadu a 
v dubnu. Součástí bazárku byla výměna šátků a bižuterie, která zaznamenala 
značný ohlas. Nově byla možnost využití bazárku pro děti samotné – jako 
prodejce, což jim přineslo radosti i starosti, ale také reflexi o skryté hodnotě 
jejich hraček a knih. Věříme, že i tato cesta může děti naučit hospodaření s jejich 
„majetkem“. 

Podařilo se nám opět vybrat množství oblečení, které pravidelně darujeme        
do Azylového domu Gloria na Barrandově. 

Během konání bazaru bylo možné pro děti využít výtvarnou dílničku s hlídacím 
koutkem. 

 

Kreativní dílny 
 
V tomto školním roce škola ukončila pořádání oblíbených dílen. Avšak dílny     
s takovou školní tradicí jsme nechtěli oželet. Namísto toho jsme poskládali         
s aktivními rodiči, dětmi a přáteli školy pestrou paletu dílen nabízejících aktivity 
návštěvníkům všech věkových kategorií a to nejen pro období Adventu, ale i    
na jaře – v období Velikonoc. I přesto, že jsme měli k dispozici jen prostor 
jídelny, dosáhli jsme velké návštěvnosti. Komunitní setkávání považujeme za 
důležitou část dobrých a otevřených vztahů, nejen na půdě školy. A to – my 
rodiče i děti – opravdu potřebujeme.  
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Granty 

 
I ve školním roce 2017/18 Spolek rodičů ve spolupráci se školou žádal o dotace 
od Městské části. Ve všech 4 žádostech byl Spolek úspěšný. Po dohodě               
s vedením školy byla podána žádost o dotaci na sportovní vybavení pro obecné 
sportovní kroužky, využívané i v hodinách TV, a dále na ozvučení školní 
Akademie 29. května 2017. Na sportovní vybavení se podařilo získat 27.000 Kč, 
na ozvučení Akademie 38.000 Kč. Dále Spolek získal dotaci ve výši 18.000 Kč 
na nákup her a pronájem prostor pro nově založený Klub deskových her a 
34.000 Kč na pokrytí provozních nákladů Spolku. Tyto prostředky budou 
využity např. při pořádání Vánočních a Velikonočních dílen, bazárků, při účasti 
Spolku na akcích typu Zažít Barrandov jinak a podobně. Díky úspěšnosti           
v grantových řízeních nečerpáme prostředky z příspěvků rodičů na pořádané 
akce, ale všechny příspěvky od rodičů se vrací škole, a tedy dětem. Celkem se 
na dotacích podařilo získat navíc dalších 117 000 Kč. Děkujeme Městské části 
za podporu. 

 

Informační kanály aktivit školy nebo Spolku  

 
TOP 10 – 1x měsíčně informujeme rodiče přes třídní důvěrníky o tom 
nejdůležitějším z bohatého dění ve škole. Na tvorbě tohoto reportu se podílíme 
společně se školou, distribuce k rodičům probíhá mailem prostřednictvím 
třídních důvěrníků. 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.  

Aktivně spravujeme náš profil na sociální síti Facebook. Informujeme nejen      
o aktivitách Spolku, ale i o zajímavostech týkajících se školy nebo novinkách, 
které mohou být pro rodiče, přátele či žáky školy užitečné. Vybízíme                 
k diskuzím, nabízíme spolupráci nebo shromažďujeme podněty pro komunikaci 
se školou.   
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3. Hospodaření Spolku během školního 2017/2018 

 

 

Sepsala: Marcela Garncarzová                                Schválila: Petra Bašová 

 

    

 Přehled hospodaření spolku  1.9.2017-31.8.2018 
zůstatek k 1.9. 2017 51 188,15 Kč 

zůstatek k 31.8.2018 117 940,90 Kč 
    

PŘÍJMY   

příspěvky členů 146 000,00 Kč 
ostatní příjmy - dílny, bazárky 14 455,00 Kč 
úroky 9,44 Kč 
dotace Městská část Praha 5 MC05X00MCP1Y - obnova vybavení pro sport. kroužky 27 000,00 Kč 
dotace Městská část Praha 5 MC05X00MCMJ1 - materiál na dílny, kanc. potřeby, nájem 
prostor 34 000,00 Kč 
dotace Městská část Praha 5 MC05X00M6SI6 - nákup deskových her, nájem prostor 18 000,00 Kč 
dotace Městská část Praha 5 MC05X00M6S39 - ozvučení Školní akademie 38 000,00 Kč 
    
CELKEM 277 464,44 Kč 
    

VÝDAJE   

poplatky za vedení účtu a transakce v ERA bance 1 018,00 Kč 
darovací smlouva č.j.:282/2018 - nové kovové sedačky pro relax žáků 2. st., odměny 
žákům 30 000,00 Kč 
ozvučení Školní akademie 29.5.2018 31 266,40 Kč 
materiál pro Velikonoční dílny 15.3.2018 3 379,49 Kč 
darovací smlouva č.j.:113/2018/F - odměny žákům, mobilní planetárium 49 990,00 Kč 
pronájem jídelny bazar 5.4.2018 1 042,00 Kč 
pronájem jídelny vel.dílny 15.3.2018 1 251,00 Kč 
materiál pro Adventní dílny 30.11.2017 6 576,80 Kč 
plastové žetony pro organizaci dílen 387,00 Kč 
darovací smlouva č.j.:63/2017/F - odměny do soutěží, knihy do knihovny, výchovný 
koncert  49 990,00 Kč 
baseballové rukavice LS Genesis 12 pro sportovní využití školy 30 000,00 Kč 
tonery do tiskárny Spolku 5 361,00 Kč 
nákup doplňků k fotografování s Chaplinem na Zažít Barrandov jinak 16.9.2017 450,00 Kč 
    
CELKEM 210 711,69 Kč 


