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Rada rodičů 

při Mateřské škole, 

Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, z.s. 

 
 
 

                
 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 

 

 

1. září 2020 – 31. srpen 2021  
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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 8464671001/5500  

Bankovní účet: 25146 8464671001/5500  

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

Kontakt: rada.rodicu@centrum.cz 

Členové výboru:  Jana NIKLOVÁ (předsedkyně)  

       Tereza POLOVÁ (místopředsedkyně)  

       Hana HAJNÁ (pokladník)  

       Žaneta MEHEŠOVÁ (zapisovatelka) 

 

Cíle Rady rodičů pro školní rok 2020/2021  

• 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  

• podpořit školku v komplikovaném období  

• zodpovědně hospodařit se svěřenými prostředky  

• udržet pestrost a množství akcí a programů pro děti hrazených z rozpočtu 

Rady rodičů  

 



 3 

Výroční zpráva Rady rodičů  

V září 2020 byla Rada Rodičů (dále RR) personálně obměněna a ve snaze o zachování 
návaznosti převzala post předsedkyně jedna z členek dosavadní RR. To umožnilo 
kontinuitu v plánování i spolupráci s vedením školky a plynulé předání funkcí. Rada 
rodičů společně s vedením školky naplánovala nový program MŠ Kurandové. Příspěvěk 
pro RR zůstal další rok ve stejné výši 1600 Kč/dítě. Díky tomu bylo možné naplánovat 
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 
promyšlené investice do vybavení tříd (vánoční dárky za 10 000 Kč na třídu). RR 
uhradila náklady na pořízení nového zahradního nábytku na terase školky (41 624 Kč). 
Přispěla mj. i na materiál na dárky na Den maminek a podpořila projekt Záhony pro 
školky. S přispěním školky RR uhradila a připravila každoroční mikulášské balíčky pro 
děti.  

Do průběhu školního roku bohužel i tentokrát výrazně zasáhly restrikce spojené s 
koronavirem a vzhledem k tomu, že školka v lednu fungovala kvůli nákaze mezi 
personálem kuchyně v omezeném režimu a na přelomu března a dubna přerušila 
provoz úplně (část května fungovala jen pro předškoláky), podstatná část 
naplánovaných akcí byla zrušena. I tak ale, po znovuotevření v polovině května, byla 
školka do konce roku schopna zrealizovat Den dětí, vzdělávací program Včelí království 
nebo fotografování tříd (RR uhradila fotografie). Nechybělo ani tradiční Rozloučení s 
předškoláky v podobě zahradního plesu (RR předškolákům i letos zaplatila dárky na 
rozloučenou s MŠ).  

RR se vzhledem ke komplikované situaci rozhodla letos mimořádně podpořit školku, 
kterou citelně zasáhlo uzavření a výpadek příjmů za školné, i dvěma finančními dary 
v úhrnné výši 70 000 Kč. Za ně vedení školky nakoupilo potřebné pomůcky pro děti 
(výtvarné potřeby, spotřební materiál atp.) 

 

Přehled akcí finančně podpořených Radou rodičů:  

Kulturní programy  

• Den s bubny 

Vzdělávací programy  

• Včelí království 
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Sezónní akce  

• Mikulášské balíčky 
• Den maminek (dárky)  
• Čarodějnice (čokoládové tyčinky)  
• Společná fotografie  
• Dětský den “Mach a Šebestová”  

Vánoce  

• Vánoční dárky  
• Vánoční stromky  

Zahrada 

• Zahradní nábytek  
• Záhony pro školky 

Spotřební materiál do tříd  

• Centra aktivit - domácnost  
• Plastové nádobí  

Předškoláci  

• Spolek Ábel (ovce a kozy) 
• Primární prevence 
• Dárky na rozloučenou (knížky, šerpy, pamětní listy) 

Rozloučení s předškoláky  

• Zapůjčení rautových stolů na zahradní ples 
• Květiny pro personál MŠ  
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Přehled hospodaření s finančními prostředky za období 1. 9 2020 – 31. 8 2021*  

Celkové příjmy a výdaje ŠR 2020/2021    
Příjmy 170880   
Vydaje 220059   
Rozdíl -49179   
    
Stav pokladny a bankovního účtu    
 Pokladna Banka Celkem 
Stav k 1. 9. 2020 33281 51828 85109 
Stav k 1. 9. 2021 9230 26700 35930 
Rozdíl -24051 -25128 -49179 
    

*detailní přehled v příloze „Účetní uzávěrka“  

 

Zvláštní poděkování 

Rodičům, pedagogům i dětem, kteří se navzdory přetrvávajícím složitým podmínkám 
zapojili a pokračovali v udržování kontaktu a rozvíjení našich dětí na dálku.  
 
Rodičům, kteří přispěli do rozpočtu RR nad rámec odsouhlasené výše příspěvku i těm, 
kteří přispěchali pomoci vlastníma rukama. 
 
Paní ředitelce, všem učitelkám a asistentkám za nápady, invenci, energii a zápal, se 
kterým vykonávají svoji práci a věnují se naším dětem. Za snahu uskutečnit v daných 
podmínkách maximum akcí pro děti a za nazkoušení závěrečného programu pro 
Zahradní ples.  
 
Všem, kteří aktivně věnují svůj čas a um k vylepšení naší MŠ. 
 
 
 
Za radu rodičů: 
 
 
 
 
-----------------------------------    -------------------------------------- 

Jana Niklová                                                              Tereza Polová 
předsedkyně              místopředsedkyně 


