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1. Shrnutí školního roku 2019/2020, práce rady spolku rodičů a 

komunikace s jinými subjekty 

 

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

a chystali různé možnosti aktivit pro děti i jejich rodiče. Finančně jsme podporovali 

nadstandardní vybavení a aktivity školy, a to z příspěvků od členů spolku, ale také 

díky dotacím od MČ Praha 5. Druhým rokem jsme organizovali nízkoprahový 

kroužek deskových her. Podíleli jsme se na uspořádání sousedské slavnosti Zažít 

Barrandov jinak. Uspořádali jsme vánoční kreativní dílny pro děti a jejich rodiče. 

Zúčastnili jsme se volejbalového turnaje pořádaného Spolkem rodičů V Remízku. 

Ve spolupráci se školou jsme uspořádali kavárnu, kde se mohli rodiče neformálně 

seznámit s vedením školy i členy rady spolku rodičů. 

Část naplánovaných aktivit bohužel nebyla realizována kvůli opatřením v souvislosti 

s pandemií koronaviru. Plánovaný velikonoční jarmark spojený s bazarem knih, 

kurzy první pomoci pro žáky všech tříd školy a sportovní den pro barrandovské 

rodiny připravovaný oběma barrandovskými spolky rodičů byly odloženy na další 

školní rok. 

Spolek aktivně formálně i neformálně komunikoval s novým vedením školy. Paní 

ředitelka Mgr. Veronika Holíková je velmi vstřícná, váží si podpory, ale i kritiky 

ze strany spolku rodičů. Spolek a škola se navzájem podporují. 

V období od září 2019 do srpna 2020 proběhly čtyři schůzky rady Spolku rodičů, 

a to 2. 9. 2019, 24. 11. 2019, 17. 6. 2020 a 25. 8. 2020. Zápisy ze schůzek jsou 

k dispozici na webových stránkách spolku: http://spolekchaplinak.webnode.cz. 

Kromě toho se scházely různé pracovní skupiny či vedení spolku rodičů s vedením 

školy. Členové rady spolku rodičů spolu komunikují prostřednictvím e-mailové 

konference spolekchaplinak@seznam.cz, na níž je možné radu kdykoliv 

kontaktovat. 

Rada spolku spolupracuje také se členy školské rady. Schůzek rady spolku se často 

jako host účastní zástupce školské rady (pan Martin Mašát nebo pan Zdeněk 

Doležal). Protože považujeme propojení spolku rodičů a školské rady za praktické, 

rozhodla se rada spolku na příští funkční období kandidovat do školské rady členku 

rady spolku rodičů. 

Rada spolku rodičů se snaží komunikovat i s jednotlivými rodiči, většinou 

prostřednictvím třídních důvěrníků. 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.  

http://spolekchaplinak.webnode.cz/
mailto:spolekchaplinak@seznam.cz
mailto:duvernici.chaplin@seznam.cz
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Další komunikační platformou je profil spolku na sociální síti Facebook, kde 

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 diskusím, nabízíme spolupráci nebo shromažďujeme podněty pro 

komunikaci se školou. Více zde: https://www.facebook.com/spolekchaplinak/ 

Během roku došlo k těmto personálním změnám ve složení rady spolku: Novou 

členkou rady se stala Jitka Černovská. Tereza Dudková rezignovala na funkci 

místopředsedkyně spolku. Novou místopředsedkyní byla zvolena Zuzana 

Ditrichová. Složení rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov k 30. 6. 2020:  

• předsedkyně: Petra Bašová  

• místopředsedkyně: Zuzana Ditrichová  

• pokladník: Marta Hrbková 

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

Jitka Černovská, Tereza Dudková, Marcela Garncarzová, Jitka Podroužková, 

Dita Sváčková Salamánková a Simona Součková.  

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

na dění ve škole a na Barrandově.  

 

2. Využití příspěvků od rodičů 

 

Ve školním roce 2019/2020 byl příspěvek ve stejné výši jako minulý rok 350 Kč/žák. 

Děkujeme všem rodičům, kteří na činnost Spolku rodičů a nadstandardní vybavení 

školy přispěli. Celková částka vybraných řádných i mimořádných příspěvků byla 

198.440 Kč. Škola obdržela na základě darovacích smluv 185.970 Kč.  

Škola za tyto peníze nakoupila: 

• licence pro domácí výuku na stránkách Umimeto.org, 

• licence pro výuku psaní všemi deseti na platformě Psanihrave.cz, 

• nové učebnice a výukové materiály 

• knižní poukázky, které byly využity jako odměny pro žáky. 

 

Spolek rodičů také přispěl na nákup her pro nízkoprahový Klub deskových her. 

 

https://www.facebook.com/spolekchaplinak/
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3. Dotační podpora 

 

Na podzim jsme vyčerpali dotace získané na kalendářní rok 2019. Dokoupili jsme 

ultralehké žíněnky a pořídili odměny na turnaje v Klubu deskových her. Z dotace na 

provoz jsme zajistili odborné účetní služby, prezentaci na Zažít Barrandov jinak 

a materiál na adventní dílny.  

I přes složité období, které nás letos potkalo, vyhlásila Městská část Praha 5 dotační 

programy, a tak jsme si i my – tentokrát on-line – odsouhlasili, že podáme žádosti 

ve třech dotačních programech. Ve všech jsme uspěli a v průběhu prázdnin podepsali 

smlouvy.  

Z dotací na kalendářní rok 2020 plánujeme pořídit další ultralehké žíněnky, míče, 

švihadla, síť na volejbal, a nyní více než žádoucí – hygienické píšťalky. Toto 

sportovní vybavení bude k užitku jak obecným sportovním kroužkům na půdě školy, 

tak i v hodinách tělesné výchovy.  

Prostředky určené pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže účelově 

vydáme na úhradu nájmu prostor pro Klub deskových her a nákup dalších her. 

Neméně významná je také podpora na provoz spolku samotného, která nám dovolí 

se mimo jiné organizačně podílet i na komunitních akcích v rámci Barrandova 

a reprezentovat tak i naši školu. 

Díky úspěšnosti v dotačních programech 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 70 000 Kč. Děkujeme 

Městské části za podporu.  
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4. Přehled akcí  
 

Klub deskových her 

Již druhým rokem jsme rozšířili nabídku odpoledních kroužků na škole s projektem 

Klubu deskových her. Prodloužili jsme trvání na dvě hodiny, abychom děti mohli 

všechny ty známé i neznámé hry naučit a náročnější hry během setkání dohrát. 

Soupeři anebo spolupracovníky se dokonce staly i menší děti se svým rodičovským 

doprovodem. Bohužel nám epidemiologická situace druhé pololetí trochu pokazila, 

nic však nebránilo tomu, aby si děti zapůjčily některé hry domů.  

Podporu kroužku nám poskytují 

dotace, které účelově užíváme 

na nájem, nové hry a odměny 

do turnajů. Kroužek je díky této 

podpoře povahou nízkoprahový, cena 

za pololetí je 300 Kč, jednorázový 

vstup za 30 Kč. 

 

 

Zažít Barrandov jinak 

Zažít Barrandov jinak je sousedská akce, 

kdy se veřejný prostor na jeden den změní 

v místo setkávání, happeningů, dílen, 

sportovních koutků či kulturních 

vystoupení. 

5. ročník sousedské slavnosti se konal 

21. 9. 2019 před Fakultní základní školou 

V Remízku u barrandovské pobočky 

městské knihovny. I letos byl připraven 

bohatý program pro malé i velké.  
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Ze stálic to byl třeba kolotoč šátků a náušnic, hry cornhole a spikeball, výtvarná dílna 

KRC Barrandov, divadlo pro děti Papírová pimprlata. Novinkou byla kromě 

truhlářské dílny i rozšířená nabídka doprovodných kulturních akcí. 

Jubilejní ročník zahájila Smíchovská komorní filharmonie, vystoupily kapely 

a hudební soubory ZUŠ na Barrandově, kapela Moskytos, houslové kvarteto, 

fagotový soubor či saxofonové trio. Zatančili tanečníci z folklorního souboru Moták, 

orientální tanec předvedly tanečnice ze Studia Zahra, se společenským tancem 

vystoupil soubor z Bel Corpo. Celou akci zakončil divadelní spolek Torzo hrou 

Miroslava Horníčka Dva muži v šachu. 

Další ročník je plánován na 19. 9. 2020 na stejném místě před Fakultní základní 

školou V Remízku. Spolek rodičů se bude opět nejen účastnit, ale i aktivně pomáhat 

s organizací. 

 

Kreativní dílny 

Letošní adventní dílny dovolily dětem 

i rodičům strávit poklidně dvě hodiny 

společným tvořením. Mezitím co děti 

vyráběly dekorace nebo přání s vánoční 

tematikou, dařilo se i diskusím mezi rodiči.  

To se nám povedlo nejen díky našim 

skvělým dobrovolníkům z řad rodičů 

a přátel, ale letos poprvé i díky 

dobrovolníkům z řad starších dětí. Skvělí 

osmáci ochotně s mladšími dětmi řezali 

dřevo na andělíčky, navlékali jim jehly, 

skládali harmoniky anebo pomáhali vynést 

maminkám kočárky do jídelny, kde 

se dílny konaly.  

Kdo nestihl navštívit všechny dílny, odnesl si alespoň inspiraci. Nejpopulárnější byla 

zvířátka z polystyrenových polotovarů a kuličkové modelovací hmoty.  
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Volejbalový turnaj 

A abychom neustrnuli, tak jsme jako novinku tohoto školního roku – v duchu 

budování komunity Barrandova – v listopadu 2019 sestavili tým šikovných hráčů 

z řad rodičů dětí a vyučujících z naší 

školy. Ten se zúčastnil každoročního 

volejbalového turnaje, pořádaného 

spřáteleným spolkem rodičů na FZŠ 

V Remízku.  

A zadařilo se! Odcházeli jsme s dobrým 

pocitem příjemně stráveného dne s fajn 

lidmi a diplomem za 2. místo.  

 

 

Další akce 

I přesto, že nám epidemiologická situace nedovolila pořádat další dílny, bazar knih, 

rodinný sportovní den anebo dětem kurzy první pomoci, nesmutníme. Příští rok hrdě 

pokračujeme a rádi zapojíme i vás, pokud o to stojíte.  

 

Peněžní prostředky, které byly na tyto 

akce vyhrazené, jsme tak mohli 

užitečně investovat do finanční 

podpory školy určené na multilicence 

výukových systémů Umíme to 

a Psaní hravě, jež se v době distanční 

výuky hojně využívaly, anebo také 

na revizi fondu výukových materiálů. 
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5. Hospodaření Spolku během školního roku 2019/2020  
 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SPOLKU 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020   

zůstatek k 2. 9. 2019 130 307 Kč 

zůstatek k 31. 8. 2020 36 027 Kč 

  

BĚŽNÝ ÚČET  

stav běžného účtu k 2. 9. 2019 127 824 Kč 

stav běžného účtu k 31. 8. 2020 29 941 Kč 

  

 

PŘÍJMY   

příspěvky členů – řádné i mimořádné 145 200 Kč 

dotace MČ Praha 5 č. 036/0/OŠK/2020 - nákup deskových her 12 000 Kč 

Celkem 157 200 Kč 

  

POHLEDÁVKY – příjem na účet teprve očekáváme  

dotace MČ Praha 5 č. 0126/0/KST/2020 - sportovní vybavení 30 000 Kč 
dotace MČ Praha 5 č. 034/0/KST/2020 - provoz 28 000 Kč 
Celkem 58 000 Kč 

  

VÝDAJE   

darovací smlouvy škole:  

č. 286/2020/HO – nákup PC licencí Umíme to a Psaní hravě 36 000 Kč 

č. 237/2020/HO – nákup učebnic a výukového materiálu 49 990 Kč 

č. 653/2019/HO – nákup učebnic a výukového materiálu 49 990 Kč 

č. 579/2019/HO – zajištění drobných odměn žákům 49 990 Kč 

nákup her na Klub deskových her 12 413 Kč 

pronájem učebny na Klub deskových her 7 208 Kč 

nákup volejbalových míčů  5 800 Kč 

nákup žíněnek 23 062 Kč 

nákup materiálu na adventní dílny 3 211 Kč 

pronájem jídelny na adventní dílny 1 311 Kč 

pronájem tělocvičny pro trénink na volejbalový turnaj 1 480 Kč 

provozní výdaje z dotace – účetní služby, nákup tonerů 13 224 Kč 

platba domény spolek-chaplinak.cz a webhosting na 3 roky 1 405 Kč 

Celkem 255 084 Kč 
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POKLADNA  

stav pokladny k 2. 9. 2019 2 483 Kč 

stav pokladny k 31. 8. 2020 6 086 Kč 

 

PŘÍJMY   

řádné příspěvky členů 44 800 Kč 

mimořádné příspěvky – dílny a Klub deskových her 8 440 Kč 

Celkem 53 240 Kč 

 

  

VÝDAJE   

materiál na dílny – dotace roku 2019 3 158 Kč 

materiál na dílny 300 Kč 

odměny na Klub deskových her 1 300 Kč 

provoz – poštovné, pokladní doklady 79 Kč 

odvod na běžný účet (příspěvky členů) 44 800 Kč 

Celkem 49 637 Kč 

 

Výroční zprávu sestavila společně s kolegy ze Spolku rodičů Jitka Podroužková. 

Schválila Petra Bašová. 


