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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 2019/2020 

✓ pokračovat v úspěšném propojování školky a rodičů a budování fungující komunity 

✓ přerozdělovat peníze z příspěvků rodičů na programy pro děti a spolufinancovat lepší 
vybavenost školky a školkové zahrady 

✓ zodpovědně hospodařit se svěřenými prostředky 

✓ udržet množství a pestrost akcí a programů pro děti hrazených z rozpočtu Rady 
rodičů 
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Výroční zpráva Rady rodičů 

 V září 2019 pokračovala Rada Rodičů (dále RR) už třetím rokem ve stejném personálním 
složení. To umožnilo kontinuitu v plánování a spolupráci s vedením školky. Rada rodičů 
společně s vedením školky naplánovala nový program MŠ Kurandové. Příspěvěk pro RR zůstal 
ve stejné výši 1600 Kč/dítě, díky tomu bylo možné udržet dostatečné možství akcí pro děti 
hrazených z rozpočtu RR.  

 RR navázala na financování pestrých a podnětných programů. Stejnou částkou jako v 
loňském školním roce podpořila činnost center aktivit (4 000 Kč na třídu) a pokračovaly 
investice do vybavení tříd (vánoční dárky za 10 000 Kč na třídu). Významnou částkou RR v 
uplynulém školním roce zafinancovala pořízení pianina do třídy Kočiček a rovněž zvukové 
aparatury na ozvučení školkových akcí. RR finančně přispěla i na pořádání společných akcí pro 
děti a rodiče (Dýňobraní, Odpoledne s tatínky…) S přispěním školky RR uhradila a připravila 
každoroční mikulášské balíčky pro děti. 

 Do průběhu školního roku výrazně zasáhly restrikce spojené s pandemií koronaviru a 
vzhledem k tomu, že školka přerušila v březnu na téměř 3 měsíce provoz, některé 
naplánované akce byly zrušeny. I tak ale, po znovuotevření v červnu, byla školka schopna 
uspořádat tradiční Rozloučení s předškoláky (kterým RR i letos zaplatila dárky na rozloučenou 
s MŠ) a během června se uskutečnilo i několik dalších naplánovaných akcí (Den dětí, společné 
focení). Bohužel tentokrát nebylo možné uspořádat školní výlet. 

Přehled akcí finančně podpořených Radou rodičů: 

Kulturní programy 

Divadlo “O Sněhurce" 

Divadlo “Čertoviny"  

Vzdělávací programy  

Přednáška Beluška (Svět nevidomých) 

Sezónní akce 

Dýňobraní 

Mikulášské balíčky  

Barvy 

Odpoledne s tatínky 

Dětský den “Na hradě je obr” 

Vánoce 

Vánoční dárky  

Vánoční stromky 
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Vybavení do tříd 

Nákup pianina (kočičky) 

Zvuková aparatura (reprobedna a mikrofony) 

Spotřební materiál do tříd 

Centra aktivit - domácnost 

Plastové nádobí 

Předškoláci 

Spolek Ábel (ovce a kozy) 

Ekoprogram “Zachraňme planetu” 

Divadlo Minor 

Primární prevence 

Dárky na rozloučenou (knížky, šerpy, odznaky) 

Přání pro předškoláky 

Rozloučení s předškoláky 

Výzdoba, plastové nádobí 

Květiny pro personál MŠ 

Přehled hospodaření s finančními prostředky za období 1. 9 2019 – 31. 8 2020* 

*detailní přehled v příloze „Účetní uzávěrka“ 

Celkové příjmy a výdaje ŠR 2019/2020

Příjmy 170 120 Kč

Výdaje 163 825,95 Kč

Rozdíl 6 294,05 Kč

Stav pokladny a bankovního účtu

Pokladna Banka Celkem

Stav k 1. 9. 2019 15 393,00 Kč 63 421,61 Kč 78 814,61 Kč

Stav k 31. 8. 2019 33 281,00 Kč 51 827,66 Kč 85 108,66 Kč

Rozdíl 17 888 Kč -11 593,95 Kč 6 294,05 Kč
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Zvláštní poděkování 

Rodičům i pedagogům, kteří i přes náročné podmínky dokázali udržet kontakt a rozvíjet děti 
distančně.  

Rodičům, kteří přispěli do rozpočtu RR nad rámec odsouhlasené výše příspěvku. 

Paní ředitelce a všem učitelkám za investovanou energii a nápady, za maximální snahu 
uskutečnit co nejvíc z naplánovaných programů a v neposlední řadě za nazkoušení 
závěrečného programu při narychlo organizovaném a vinou počasí improvizovaném Loučení s 
předškoláky.  

Všem, kteří aktivně věnují svůj čas a dovednosti k vylepšení naší MŠ.  

Za radu rodičů: 

_______________________ 
Václav Maťoška 

předseda 

_______________________ 
Lukáš Klouda 

místopředseda
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