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1. Shrnutí školního roku 2018/2019 

 

V tomto školním roce jsme se aktivně účastnili života na Barrandově a ve škole a 

chystali různé možnosti aktivit pro děti i jejich rodiče.  

Pokračovali jsme v některých úspěšných aktivitách z předchozích let: Finančně jsme 

podporovali nadstandardní vybavení a aktivity školy, podíleli jsme se na uspořádání 

sousedské slavnosti Zažít Barrandov jinak, uspořádali jsme vánoční a velikonoční 

kreativní dílny pro děti a jejich rodiče aj. Nově jsme organizovali nízkoprahový 

kroužek deskových her a zahájili jsme spolupráci se Spolkem rodičů V Remízku. 

V období září 2018 – srpen 2019 proběhlo 5 schůzek rady Spolku rodičů a 1 schůzka 

vedení spolku s vedením školy. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na webových 

stránkách spolku: http://spolekchaplinak.webnode.cz  

Během roku došlo k těmto personálním změnám ve složení rady: odstoupil Vojtěch 

Garncarz, přibyla Jitka Gabriela Bimková, funkci pokladníka převzala od Simony 

Součkové Marta Hrbková. Složení rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov k 30. 

6. 2019:  

• předsedkyně: Petra Bašová  

• místopředsedkyně: Tereza Dudková  

• pokladník: Marta Hrbková 

• členové rady: Jana Bielčíková, Jitka Gabriela Bimková, Lenka Bohuslavová, 

Zuzana Ditrichová, Marcela Garncarzová, Marta Hrbková, Jitka Podroužková, 

Dita Sváčková Salamánková a Simona Součková.  

Rádi mezi nás přivítáme další nové členy, kteří by měli zájem aktivně se podílet na 

dění ve škole a na Barrandově.  

 

Informační a komunikační kanály 

 

Komunikace přes třídní důvěrníky: V každé třídě je jeden zvolený rodič třídním 

důvěrníkem, dochází 2x ročně na setkání vedení školy, zástupců spolku a třídních 

důvěrníků před třídními schůzkami a přeposílá rodičům své třídy e-maily 

z hromadné adresy duvernici.chaplin@seznam.cz. Dříve rozesílané informace o dění 

ve škole, tzv. TOP 10, již nebyly v tomto roce rozesílány. Škola neměla kapacitu pro 

jejich přípravu. Byly rozesílány jen pozvánky na akce pořádané Spolkem rodičů. 

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 

http://spolekchaplinak.webnode.cz/
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spolupráci nebo shromažďujeme podněty pro komunikaci se školou. Více zde: 

https://www.facebook.com/spolekchaplinak/ 

Základní informace o spolku a jeho činnosti jsou k dispozici na webových stránkách 

https://spolekchaplinak.webnode.cz/ 

 

Komunikace a spolupráce s vedením školy, školskou radou, zřizovatelem a 

jinými spolky rodičů 

Na podzim proběhly dvě schůzky za účasti paní ředitelky. Na schůzce vedení spolku 

s vedením školy 20. 11. 2018 jsme v komorním a přátelském duchu diskutovali 

možnosti vzájemně přínosné spolupráce školy a spolku. 

Rada spolku je v neustálém kontaktu se členy školské rady. Většiny schůzek rady 

spolku se jako host zúčastní zástupce školské rady (Martin Mašát, Lenka Dolejšová 

nebo Zdeněk Doležal). 

Zástupci školských rad a spolků rodičů byli pozváni na setkání na radnici 3. 10. 2018. 

Za spolek se zúčastnila Petra Bašová. Mgr. Vít Šolle, v té době místostarosta MČ 

Praha 5, zodpovědný za oblast školství, a Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru 

školství MČ P5, se zajímali o dění ve škole i kolem školy z pohledu rodičů.  

Velmi nás těší, že i díky společnému tlaku a podpoře ze strany městské části, školské 

rady a spolku rodičů mohou děti opět jezdit na školy v přírodě. 

Díky setkávání na radnici jsme se seznámili se zástupci Spolku rodičů V Remízku. 

Uspořádali jsme společnou schůzku zástupců obou spolků, kde jsme si vyměnili 

zkušenosti s prací spolku a komunikací se školou. Rozhodli jsme se odbourávat 

vzájemné předsudky mezi oběma barrandovskými školami. Chtěli bychom uspořádat 

sportovní den pro všechny barrandovské děti a jejich rodiče. Bohužel se nepodařilo 

zajistit sportoviště – hřiště V Remízku prochází rekonstrukcí a hřiště na Chaplinově 

náměstí bylo smluvně obsazeno na celý školní rok. Věříme, že se akci podaří 

uskutečnit v následujícím školním roce. 

 

  

https://www.facebook.com/spolekchaplinak/
https://spolekchaplinak.webnode.cz/
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Využití příspěvků od rodičů 

Ve školním roce 2018/2019 byl příspěvek ve stejné výši jako minulý rok – 350 

Kč/žák. Děkujeme všem rodičům, kteří na činnost Spolku rodičů a nadstandardní 

vybavení školy přispěli. Škola obdržela na základě darovacích smluv 125.980 Kč.  

Škola za tyto peníze podpořila projekty: 

• Hry bez hranic – nákup výtvarného materiálu a odměn 

• Florbalový turnaj – ceny pro děti 

• Projekt 3D tiskárny – nákup tiskárny a filamentů 

Dále škola nakoupila knižní poukázky, které byly využity jako odměny pro žáky. 

 

Spolek rodičů také přispěl na představení integrovaného záchranného systému ve 

škole. 

 

Granty 

I v roce 2018/19 Spolek rodičů ve spolupráci se školou žádal o dotace od Městské 

části. Na podzim bylo čerpáno ještě z dotací získaných na kalendářní rok 2018. 

Spolek zakoupil sportovní vybavení pro obecné sportovní kroužky, na které získal 

grant ve výši 27.000 Kč. Nově založený Klub deskových her byl podpořen částkou 

18.000 korun. Spolek zároveň dočerpával i dotaci na provoz, na které pro rok 2017 

získal 34.000 Kč.   

Ve všech 3 žádostech pro rok 2019 byl Spolek také úspěšný. Po dohodě s vedením 

školy byla opět podána žádost o dotaci na sportovní vybavení pro obecné sportovní 

kroužky, využívané i v hodinách TV. Podařilo se získat 25.000 Kč, účelově v tomto 

roce na volejbalové míče a ultralehké žíněnky Jipast.  

Dále Spolek pro kalendářní rok 2019 získal dotaci ve výši 9.000 Kč na nákup her a 

odměny pro účastníky Klubu deskových her, a 32.000 Kč na pokrytí provozních 

nákladů Spolku, účelově vázané na materiál na dílny, vybavení na venkovní akce, 

kancelářské potřeby, tonery, tisk, nájem prostor a účetní služby. 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 66 000 Kč. 

Děkujeme Městské části za podporu.  
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2. Přehled akcí pořádaných ve školním roce 2018/2019 

 

Klub deskových her 

Poprvé v tomto školním roce se Spolek rodičů připojil k organizování odpoledních 

kroužků na ZŠ Chaplinovo náměstí s projektem Klubu deskových her. Na podporu 

tohoto kroužku Spolek obdržel dotaci na nákup her a nájem prostor, proto mohla být 

cena kroužku nižší – za pololetí 200 Kč a za jednorázový vstup při volné kapacitě 

jen 30 Kč. 

Žáci si mohli přijít zahrát každé pondělí od 16h do 17:30h do nově vybudované třídy 

v přízemí u keramiky známé i neznámé deskové, karetní i komunikační 

hry! Kroužek byl velmi oblíbený a rádi bychom pokračovali i v dalším školním roce.  

 

 

Zažít Barrandov jinak 

V sobotu 15. září se uskutečnil už čtvrtý ročník sousedské slavnosti Zažít Barrandov 

jinak. Tentokrát na novém místě – u sochy Pegase před ZŠ V Remízku. Původní 

obavy, že místo setkání je ve větší vzdálenosti od naší základní školy a bude složitější 

jej najít, se nenaplnily. Díky větší ploše a členitosti to byl zatím nejúspěšnější ročník 

ze všech. Spolek rodičů se účastnil také. Vsadili jsme na osvědčenou hru Pukec a 

znovu jsme si ze ZŠ Chaplinovo náměstí vypůjčili našeho Chaplina (dřevěnou sochu) 

k tradičnímu focení s Chaplinem. Nově jsme v rámci propagace Kroužku deskových 

her, který Spolek zajištuje každý týden pravidelně pro ZŠ, přinesli na stánek deskové 

hry pro jednotlivce i skupiny k vyzkoušení. O deskovky byl velký zájem a po celou 
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dobu konání akce tak bylo na stánku Spolku docela živo. Už se těšíme, co přinese 

následující 5. ročník, který se bude konat 21. 9. 2019. 

 

 

 

Kreativní dílny 

Druhým rokem jsme nejen s aktivními rodiči a přáteli, ale i učiteli nebo lektory 

řemeslných kroužků poskládali  pestrou paletu dílen nabízejících aktivity 

návštěvníkům všech věkových kategorií a to nejen pro období Adventu, ale i na jaře 

– v období Velikonoc. Před vánoci jsme lepili, šili, zdobili a i pracovali s pilkou, na 

jaře už jsme šili i na stroji a pracovali s kladivy. Podařilo se nám oslovit i některé 

děti z druhého stupně, které se do aktivit zapojily. Všechny ty svícny, ozdoby a 

dekorace, přání a drobné dárky, které si šikovné ruce zvládly vyrobit, udělaly radost 

v nejedné barrandovské domácnosti. 

    Vánoční dílny 2018 
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Takováto komunitní setkávání považujeme za důležitou součást dobrých a 

otevřených vztahů, nejen na půdě školy, ale i mimo ni. A to – my rodiče i děti – 

opravdu potřebujeme, a proto v této započaté tradici budeme pokračovat. 

 

Velikonoční dílny 2019 
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3. Hospodaření Spolku během školního roku 2018/2019  

Přehled hospodaření Spolku 1.9.2018-31.8.2019   

zůstatek k 1.9. 2018 117 940,90 Kč 

zůstatek k 31.8.2019 130 307,22 Kč   

PŘÍJMY   

příspěvky členů - řádné i mimořádné 167 760,00 Kč 

úroky 2,22 Kč 

dotace Městská část Praha 5 MC05X00MCP1Y - obnova vybavení pro 

sport. kroužky 

25 000,00 Kč 

dotace Městská část Praha 5 MC05X00MCMJ1 - materiál na dílny, 

kancelářské potřeby, nájem prostor 

32 000,00 Kč 

dotace Městská část Praha 5 MC05X00M6SI6 - nákup odměn 

deskových her 

9 000,00 Kč 

CELKEM 233 762,22 Kč   

VÝDAJE   

poplatky za vedení účtu a transakce v ERA bance 47,00 Kč 

darovací smlouva škole 49 990,00 Kč 

darovací smlouva škole 166/2019/F/1 49 990,00 Kč 

darovací smlouva škole 26 000,00 Kč 

materiál dílny 9 759,00 Kč 

pronájem jídelny dílny 2 616,00 Kč 

Klub deskových her -  pronájem 5 355,00 Kč 

Klub deskových her - nákup her 13 386,00 Kč 

provozní náklady z dotace - prezentace spolku a Klubu desk. her na 

Zažít Barrandov jinak, tonery, papíry 

18 980,00 Kč 

nákup sportovního vybavení z dotace Městské části Praha 5 na rok 

2018 a z fondu Spolku 

31 300,00 Kč 

provozní náklady - poštovné, výpisy z rejstříku, Sešity pro rodiče 1 060,90 Kč 

vyúčtování dotace Městské části Praha 5 na rok 2018 - ozvučení školní 

akademie 

6 734,00 Kč 

vyúčtování dotace Městské části Praha 5 na rok 2018 - Klub deskových 

her 

778,00 Kč 

příspěvek na akci Integrovaného záchranného systému ve škole 5 400,00 Kč 

CELKEM 221 395,90 Kč 

 

Výroční zprávu sestavila společně s kolegy ze Spolku rodičů Jitka Podroužková 

Schválila Petra Bašová 


