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1. Shrnutí školního roku 2020/2021, práce rady spolku rodičů a komunikace s jinými 
subjekty 

 

Školní rok pod vlivem pokračujících protipandemických opatření a velmi opatrnému návratu k 
„normálu“. Nezaháleli jsme a dál přispívali k aktivnímu komunitnímu životu na Barrandově a 
podporovali základní školu na Chaplinově nám. 

V září jsme se podíleli na uspořádání sousedské slavnosti Zažít Barrandov jinak. V červnu 
spolek zajistil proškolení všech žáků školy v první pomoci. Část školního roku probíhal kroužek 
deskových her završený jednodenním letním deskohraním. Proběhla anketa k hodnocení kvality 
jídla ve školní jídelně. Finančně jsme podporovali nadstandardní vybavení a aktivity školy, a to 
z příspěvků od členů spolku, ale také díky dotacím od MČ Praha 5. Úspěšne jsme zmigrovali 
naši webovou stránku z původní nevyhovující struktury na Webnode na novou. 

Vedení spolku bylo v kontaktu s vedením školy. Na podzim spolek zorganizoval online anketu ke 
kvalitě online výuky ve škole, jejíž podrobné výsledky byly předány vedení školy a třídním 
důvěrníkům. Kvalita distanční výuky v jednotlivých třídách byla rozdílná, ale celkově vyšší než 
v předchozím školním roce. 

V období září 2020 – srpen 2021 proběhlo pouze jedno standardní jednání rady Spolku rodičů, a 
to 17.6.2021. Zápis ze schůzky je k dispozici na webových stránkách spolku: http://spolek-
chaplinak.cz/. Jinak bylo v průběhu školního roku několik menších neformálních setkání 
jednotlivých členů rady a jedno online setkání. Členové rady spolku rodičů spolu komunikují 
prostřednictvím e-mailové konference spolekchaplinak@seznam.cz, na níž je možné radu 
kdykoliv kontaktovat. 

Rada spolku je propojena se školskou radou prostřednictvím aktivní členky Marty Hrbkové, která 
je od tohoto školního roku členkou obou rad.  

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. Jde o roli, která pomáhá sjednotit 
náladu ve třídě a zároveň prezentovat názory a náměty jednotně.  

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 diskuzím, nabízíme spolupráci nebo 
shromažďujeme podněty pro komunikaci se školou - https://www.facebook.com/spolekchaplinak/ 

Během roku došlo k personálním změnám ve složení rady spolku. Novou členkou rady se stala 
Martina Menšíková. Jana Bielčíková a Simona Součková naopak na členství v radě spolku 
rezignovaly. Složení rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov k 31. 8. 2020:  

předsedkyně: Petra Bašová  

místopředsedkyně: Zuzana Ditrichová  

pokladník: Marta Hrbková 
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členové rady: Jitka Gabriela Bimková, Lenka Bohuslavová, Jitka Černovská, Marcela 
Garncarzová, Martina Menšíková, 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.  
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2. Využití příspěvků od rodičů 
 

Ve školním roce 2020/2021 zůstal příspěvek na stejné výši jako předchozí rok, tj.  350 Kč/žák. 
Děkujeme všem rodičům, kteří na činnost Spolku rodičů a nadstandardní vybavení školy přispěli.  

Škola za tyto peníze nakoupila: 

 výukové licence, 

 nové učebnice a výukové materiály 

 odměny na akci v rámci Mezinárodního dne dětí 

 

3. Dotační podpora 
 

Na podzim jsme vyčerpali dotace získané na kalendářní rok 2020. 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. 
Z programu na volnočasové aktivity jsme hradili nákupy her do našeho klubu deskových her.  

Ani nezaschl inkoust na vyúčtování dotací roku 2020 a už jsme diskutovali žádosti do dotačních 
programů roku 2021 Městské části Prahy . Tentokrát on-line – jsme si odsouhlasili, že podáme 
žádosti ve třech dotačních programech. Ve všech jsme uspěli a v průběhu prázdnin podepsali 
smlouvy.  

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 roku 
2021 podařilo získat navíc dalších 76 000 Kč. Děkujeme Městské části za podporu.  

 

4. Přehled akcí  

Klub deskových her 
Třetím rokem se Klub deskových her bohužel stihl 
sejít jen párkrát, než jsme zůstali všichni doma. 
Abychom si to nahradili, zorganizovali jsme Letní 
deskohraní o prázdninách. A protože nám počasí 
přálo, mohli jsme využít venkovní učebnu vytvořenou 
v podloubí pod kinosálem. 

Kreativní dílny 
Ačkoliv nás to moc mrzelo, epidemiologická situace 
nám tentokrát neumožnila organizovat adventní 
dílny. Příští rok budeme mít třeba víc štěstí a znovu 
se potkáme nad společným tvořením jak s rodiči a 
předškoláky, tak s žáky a učiteli naší školy.  
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Venkovní učebny 
V turbulenci změn a nařízení pro provoz škol jsme ještě v září pružně zareagovali a na školním 
pozemku postavili téměř ze dne na den 2 provizorní venkovní učebny. A to jen díky bezplatnému 

zapůjčení stanů a 
stolů/lavic firmou AZ Rent 
pana Jana Herštíka, s 
nímž spolupracujeme již 
několik let v rámci Zažít 
Barrandov jinak.  

 

Po nějakém čase jsme je nahradili velkým 
a stabilnějším stanem zapůjčeným 
místním oddílem Sportík, který v létě 
využívají na táborech. Skvělí rodiče v 
rámci naší výzvy v rekordně krátkém čase 
darovali nebo pomohli ušít podsedáky pro 
potřeby pobytu dětí venku. 

Kurz první pomoci 
Spolek rodičů pořádá a financuje školní projekty, které by byly zajímavé pro všechny žáky školy. 
Jeden z nich je kurz první pomoci, který se konal v průběhu měsíce června pod vedením 
zdravotnického záchranáře.  Kurz je pořádán opakovaně 1x za dva roky pro žáky jednotlivých 
tříd.  Cílem tohoto kurzu je, 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 za 2 roky ve školním roce 2022/2023. 

Školení je vždy přizpůsobeno konkrétnímu věku a znalostem žáků s možností si vyzkoušet 
různé pomůcky, jejich funkce a použití v konkrétních situacích. Žáci tak měli příležitost změnit se 
v pacienty a záchranáře. Naučili se rozeznat potřebnost první pomoci a také si ji mohli sami na 
modelech vyzkoušet. Praktické použití technik záchrany života v navozených kritických situacích 
prohloubilo jejich zážitek a rozšířilo znalosti nad rámec, který může škola běžně nabídnout. Je 
vidět, že kurzy jsou přínosné a má cenu je nadále opakovat. Záchranáři kurz obohacují o 
praktické rady, jak se zachovat v běžných situacích, které nám mohou ohrozit život. 
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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. 19. 9. 2020 se 
konal před Fakultní základní školou V Remízku 
u barrandovské pobočky městské knihovny. 
S ohledem na dobu byl sice menší, přesto mu 
nic neubralo na kráse. Hudba, tanec, jídlo, pití, 
setkávání. Nic z toho nechybělo. Nově se 
objevili bubeníci a šicí dílna. 

Další ročník je plánován na 11. 9. 2021 na 
stejném místě před Fakultní základní školou V 
Remízku. Spolek rodičů se bude opět nejen 
účastnit, ale i aktivně pomáhat s organizací. 

Hodnocení spokojenosti – jídelna 
V listopadu 2020, v době, kdy byla škola z covidových důvodů zavřená, ale jídelna fungovala pro 
odběr jídel, jsme uskutečnili první hodnocení jídel v jídelně. Jednalo se o poměrně podrobný 
online dotazník, v trvání 14 dnů, kterého se zúčastnilo 13 osob. 

Od března do června 2021 probíhalo druhé hodnocení, kdy bylo možné vyplnit jednodušší 
dotazník, a to jak online, tak i papírovou formu (i papírový formulář obsahoval QR kód 
s odkazem na online dotazník). Celkem se sešlo 67 odpovědí, většina v online formuláři 

Po přečtení všech odpovědí byl učiněn tento závěr: 

Cca 90 % celkových odpovědí hodnotilo polévku i hlavní jídlo známkou 1 nebo 2, tj. výborné 
nebo jen s malým nedostatkem. 
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U polévky bylo ve velké většině komentářů vytknuto, že polévka byla moc slaná. U hlavního jídla 
se žádný takový nebo jiný komentář ve větší míře neopakoval. 
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5. Hospodaření Spolku během školního roku 2020/2021 

Přehled hospodaření Spolku 1.9.2020-31.8.2021 

BĚŽNÝ ÚČET 
 

stav běžného účtu k 1.9.2020      29 940,81 Kč  

stav běžného účtu k 31.8.2021      66 296,67 Kč  

  

Výdaje   

darovací smlouva škole č. 281/2021/HO - nákup PC licencí , výukových 

materiálů, učebnic a odměn pro žáky      49 990,00 Kč  

nákup míče a míčky, žíněnky, píšťalky a švihadla, síť na volejbal - dotace 

sportovní vybavení      30 026,00 Kč  

nákup her na Klub deskových her – dotace na podporu volného času        4 829,10 Kč  

pronájem učebny na Klub deskových her - dotace na podporu volného času        4 664,00 Kč  

nákup party stanu pro venkovní učebnu - provozní dotace       14 094,00 Kč  

odměny MDD      33 893,04 Kč  

kurzy 1.pomoci      29 000,00 Kč  

účetní služby, nákup tonerů - provozní dotace        5 000,00 Kč  

hlasovací box s logem Spolku - provozní dotace            948,00 Kč  

Celkem    172 444,14 Kč  

  

Příjmy 
 

příspěvky členů - řádné i mimořádné    109 700,00 Kč  

Dotace MČ Praha 5 č. 0126/0/KST/2020 -  sportovní vybavení      30 000,00 Kč  

Dotace MČ Praha 5 č. 034/0/KST/2020 -  provoz      28 000,00 Kč  

Dotace MČ Praha 5 č. 0023/0/KST/2021 -  provoz      18 000,00 Kč  

Celkem    185 700,00 Kč  
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Závazky* 
 

Dotace MČ Praha 5 č. 036/0/OŠK/2020 - na podporu volnočasových aktivit      12 000,00 Kč  

 *příjem na účet do 30.8.2020, část vyčerpána ve školním roce 2019/2020  
 

  

POKLADNA 
 

stav pokladny k 1.9.2020        6 086,00 Kč  

stav pokladny k 31.8.2021        3 378,00 Kč  

  

Příjmy 
 

řádné příspěvky členů      26 250,00 Kč  

mimořádné příspěvky - dílny a KDH            660,00 Kč  

Celkem      26 910,00 Kč  

  

Výdaje 
 

kancelářské potřeby - provozní dotace            628,00 Kč  

materiál na dílny - provozní dotace            668,00 Kč  

tisk - provozní dotace        2 556,00 Kč  

nákup her na KDH        2 514,00 Kč  

provoz - poštovné, pokladní doklady            152,00 Kč  

odvod na běžný účet (příspěvky členů)      23 100,00 Kč  

Celkem      29 618,00 Kč  

 

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

Schválila Petra Bašová. 


