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Rada rodičů 
při Mateřské škole, 

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

 

 

 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
1. září 2021 – 31. srpen 2022 
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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)  

Hana HAJNÁ (pokladník) 

Tereza POLOVÁ (místopředsedkyně) 

Žaneta MEHEŠOVÁ (zapisovatelka)  

 

Cíle Rady rodičů pro školní rok 2022/2023 

• pokračovat v propojování školky a rodičů, budovat fungující komunitu	

• přerozdělovat peníze z příspěvků rodičů na programy pro děti a finančně se 

podílet na zlepšování vybavenosti školky i zahrady 	

• podporovat školku	

• zodpovědně hospodařit se svěřenými prostředky 	

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

rodičů 	
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Výroční zpráva Rady rodičů  

Rada rodičů společně s vedením školky naplánovala nový program MŠ Kurandové pro 
školní rok 2021/22. Díky tomu, že bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku o 100 kč na 
(celkovou částku 1700 Kč/dítě), bylo možné udržet množství i různorodost akcí pro děti 
hrazených z rozpočtu RR.  

RR navázala na financování pestrých a podnětných programů, podílela se finančně i na 
dalších investicích – přispěla na rekonstrukci společných prostor školky a vybavení tříd. 
Činnost center aktivit podpořila RR stejně jako vloni částkou 4 000 Kč na třídu. Díky 
vánočním dárkům, na které RR tento rok vyčlenila 6000 Kč na třídu, pokračovaly i 
cílené investice do vybavení tříd. S přispěním školky RR uhradila a připravila každoroční 
mikulášské balíčky pro děti. Přispěla také na vánoční stromky, financovala materiál na 
dárky ke Dni maminek, uhradila fotografie na konci školního roku nebo výlet do 
Vodního světa, program ke Dni dětí atp.  

Jako každý rok se v závěru školního roku uskutečnilo Rozloučení s předškoláky formou 
Zahradního plesu. Na ten RR přispěla uhrazením výzdoby, jednorázového nádobí a 
pronájmu stolů a rovněž tradičně zakoupením dárků na rozloučenou s předškoláky 
(šerpy, odznaky, knihy a pamětní listy) 

Rada rodičů se i letos rozhodla podpořit školku mimořádným finančním darem, 
tentokrát ve výši 20 000 Kč, který byl využit na nákup pomůcek pro děti a zmíněnou 
rekonstrukci společných prostor školky.  

 

Přehled akcí finančně podpořených Radou rodičů:  

Kulturní programy  

• Divadelní představení 
• Mobilní planetárium 
• Hudební program 

Vzdělávací programy 

• Sokolník 
• Zdravotníci 
• Výlet Vodní svět (vstup + doprava) 
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Sezónní akce  

• Svatý Martin	
• Mikulášské balíčky	
• Masopust	
• Velikonoce	
• Čarodějnice	
• Den maminek (dárky)	
• Společná fotografie 	

Vánoce  

• Vánoční dárky 	
• Vánoční stromky 	

Spotřební materiál do tříd  

• Centra aktivit - domácnost 	
• Plastové nádobí 	

Předškoláci  

• Primární prevence 	
• Království železnic 
• Dárky na rozloučenou (výzdoba, pamětní listy, šerpy a odznaky, knihy) 	

Rozloučení s předškoláky  

• Zapůjčení rautových stolů na zahradní ples 	
• Květiny pro personál MŠ 	
• Kouzelnické vystoupení	
• Jednorázové nádobí	
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Přehled hospodaření s finančními prostředky za období 1. 9 2021 – 31. 8 2022*  

Celkové příjmy a výdaje za ŠR 2021/2022   

Příjmy  199 894,00 Kč   

Výdaje   169 846,18 Kč   

Rozdíl  30 047,80 Kč   

     

Stav pokladny a bankovního účtu    

    Pokladna Banka Celkem 

Stav k 1. 9. 2021  9 230,00 Kč 26 699,66 Kč 35 929,66 Kč 
Stav k 1. 9. 2022   7 151,00 Kč 58 826,48 Kč 65 977,48 Kč 

Rozdíl  -2 079,00 Kč 32 126,82 Kč 30 047,82 Kč 

 

*detailní přehled v příloze „Účetní uzávěrka“  

 

Zvláštní poděkování  

Patří i letos paní ředitelce, všem učitelkám a asistentkám za nápady, invenci, 
neutuchající energii a zápal, se kterým dělají svou práci a věnují se naším dětem. A 
speciálně pak za nazkoušení závěrečného programu pro Zahradní ples.  

Velký dík patří rodičům, kteří přispěli do rozpočtu RR nad rámec odsouhlasené výše 
příspěvku i těm, kteří neváhali vypomoci vlastníma rukama.  

Všem, kteří věnují svůj čas a schopnosti k vylepšení naší mateřské školky.  

 

Za radu rodičů:  

 

 

-----------------------------------                                   ------------------------------------- 

 Jana Niklová                                                                Tereza Polová 

      předsedkyně                                                           místopředsedkyně 


