Rada rodičů
při Mateřské škole,
Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. září 2018 – 31. srpen 2019
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Statutární a kontaktní údaje
Název:

Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, z. s.

Sídlo:

ul. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

IČ:

01289497

Právní forma:

spolek

Zapsán u:

Městského soudu v Praze, spisová značka L 25146

Bankovní účet:

8464671001/5500

Web:

https://www.mskurandove.cz/sdruzeni-rodicu/

Kontakt:

rada.rodicu@post.cz

Členové výboru:

Václav MAŤOŠKA (předseda)
Lukáš KLOUDA (místopředseda)
Helena HEREJKOVÁ (pokladník)
Hana DRAHOŠOVÁ (zapisovatelka)
Jana NIKLOVÁ (členka)

Cíle Rady rodičů pro školní rok 2018/2019
✓

propojovat školku a rodiče a pomáhat budovat fungující komunitu

✓

přerozdělovat peníze získané z příspěvků rodičů na programy pro děti

✓

snažit se získávat další finanční prostředky pro potřeby školky

✓

zodpovědně hospodařit se svěřenými prostředky

✓

navýšit množství a zvýšit pestrost akcí a programů pro děti hrazených z rozpočtu
Rady rodičů
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Výroční zpráva Rady rodičů
V září 2018 pokračovala Rada Rodičů (dále RR) ve stejném personálním složení, jako v
předchozím školním roce. Vedení Rady rodičů společně s vedením školky naplánovalo s
ohledem na kontinuitu a cíle MŠ Kurandové nový program. Díky tomu, že bylo odhlasováno
zvýšení příspěvků pro RR na 1600 Kč/dítě, bylo možné výrazně navýšit možství akcí pro děti
hrazených z rozpočtu RR.
RR se rozhodla pokračovat ve financování pestrých a podnětných programů. Stejnou
částkou jako v loňském školním roce byla podpořena činnost center aktivit (4000 Kč na třídu),
pokračovaly i investice do vybavení tříd (vánoční dárky za 7500 Kč na třídu). RR finančně
přispěla na pořádání různých společných akcí pro děti a jejich rodiče (Dýňobraní,
Čarodějnický rej, Den maminek, Odpoledne s tatínky…) S přispěním školky RR zafinancovala a
zrealizovala mikulášské balíčky pro děti. Finančně pokryla výlohy na první společnou
školkovou brigádu (barvy na natření plotu a dekoraci zídky na terase zahrady).
Další výzamnou částku poskytla RR v uplynulém školním roce na obnovu vybavení
školkové zahrady (mobilní ohniště, postřikovač na mlhování dětí, hračky na písek, kočárky,
tatrovky…) a pořízení nových stojanů na kola. RR kompletně hradila i výlet na konci školního
roku a dárky předškolákům na rozloučenou s MŠ. Všechny plánované akce byly uskutečněny
podle plánu.

Přehled akcí finančně podpořených Radou rodičů:
Kulturní programy
Divadlo “Kouzelné balónky"
Divadlo “Mikulášské představení"
Divadlo “O statečném kováři"
Divadlo “O drakovi"
Hudební pořad “Didgeridoo"
Sezónní akce
Dýňobraní
Čarodějnický rej
Mikulášské balíčky
Brigáda (barvy)
Odpoledne s tatínky
Den maminek - výroba dárků
Den dětí “Ventilky a pumpičky”
Vzdělávací programy
Zookoutek Malá Chuchle
Malý záchranář
Voda nad zlato
Mobilní planetárium
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Předškoláci
Divadlo Minor
Spolek Ábel (ovce a kozy)
Primární prevence
Dárky na rozloučenou (knížky, šerpy, odznaky, pamětní listy)
Spotřební materiál do tříd
Centra aktivit - domácnost
Zahrada
Brigáda - barvy na nátěr plotu
Stojany na kola
Ohniště + víko Palma
Tatrovky, traktory s vlekem, golfky pro panenky, sady na písek, křídy
Vánoce
Vánoční nadílka
Vánoční stromky a řetězy
Zahradní ples - rozloučení s předškoláky
Dekorace, plastové nádobí
Květiny pro personál
Školní výlet
Výlet Staré hrady - program + oběd

Přehled hospodaření s finančními prostředky za období 1. 9 2018 – 31. 8 2019*
Celkové příjmy a výdaje ŠR 2018/2019
Příjmy

170 500 Kč

Výdaje

163 069 Kč

Rozdíl

7 431 Kč

Stav pokladny a bankovního
účtu
Pokladna

Banka

Celkem

Stav k 1. 9. 2018

8 131,00 Kč 63 252,61 Kč 71 383,61 Kč

Stav k 31. 8. 2019

15 393,00 Kč 63 421,61 Kč 78 814,61 Kč

Rozdíl

7 262 Kč

169,00 Kč 7 431,00 Kč

*detailní přehled v příloze „Účetní uzávěrka“
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Zvláštní poděkování
Panu Linhartovi za zajištění ozvučení školních akcí (vystoupení, rozloučení s předškoláky Zahradní ples).
Rodičům, kteří na základě výzvy RR věnovali školce hračky na zahradu, kteří přispěli do
rozpočtu RR nad rámec odsouhlasené výše příspěvku, kteří dopomohli k získání sponzorského
daru, kteří společnými silami zvelebili školkovou zahradu, terasu a plot během podzimní
brigády a všem, kteří aktivně věnují svůj čas a dovednosti k vylepšení naší MŠ.
Paní ředitelce a všem učitelkám za iniciativu překračující rámec povinností, za neutuchající
energii a nápady, za realizaci závěrečného programu při “1. Zahradním plese” - loučení s
předškoláky a za pomoc při přípravě akcí pro naše děti.

Za radu rodičů:

_______________________
Václav Maťoška
předseda

_______________________
Lukáš Klouda
místopředseda
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