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Úvod

Obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. se sídlem Praha 5, Mohylová 1963,
IČ: 25725386 byla založena dne 11. 5. 1998 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 80 dne 6. 1. 1999.

Náplní činnosti Rady rodičů od jejího založení je:
- pořádání kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí pro děti - žáky ZŠ Mohylová
- organizování zájmových kroužků pro děti - žáky ZŠ Mohylová
- organizování rekreačních pobytů pro děti - žáky ZŠ Mohylová

Od založení Rady rodičů se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím
školy rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa
pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému
vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň vytváří něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.

Základní myšlenkou školy je naučit děti všem znalostem a vědomostem, co se ve škole naučit mají,
ale i pomoci jim získávat takové dovednosti, aby samy dokázaly zformulovat, slušnou formou prezentovat
a zdvořile obhájit svůj názor. A nejen to. Důležité je i zprostředkovat jim prožitek a poznání ceny spolupráce,
tolerance, odpovědnosti, snahy a vytrvalosti.

A tady je prostor pro aktivitu a pomoc rodičů. Přítomnost rodičů ve škole pomáhá vytvářet rodinnou
atmosféru klidu, přátelství, bezpečí a partnerství. Rodiče se mohou aktivně účastnit všech akcí, které vytvářejí
kolorit školy. Mají možnost přicházet s připomínkami, nápady a návrhy a spolu s učiteli je mohou naplňovat
a realizovat. Všechny pravidelně pořádané tematické výstavy, pracovní dílny, bazary, burzy, koncerty a besedy,
všechna spolupráce s chráněnými dílnami Diakonie a s kluby seniorů dokazují, že představa školy jako
komunitního centra je životaschopná a její realizace užitečná, protože pomáhá vytvářet pocit sounáležitosti
a základ toho, co můžeme nazvat občanskou společností. Pro rodiče je to možnost aktivně pomáhat – tvořit
školní život.

Rada rodičů pořádá a zastřešuje přípravný kurz “Školi čka” , který je ukázkou spolupráce školy
a Rady rodičů – bez asistentů z řad rodičů by se nemohl realizovat v takovém měřítku a na tak dobré úrovni.

Rada rodičů zastřešuje i “Odpoledne za školou”, závěrečné vyvrcholení přípravného kurzu “Školička”,
pro dobrou úroveň je i zde třeba značného počtu dobrovolníků.

Dalším projektem Rady rodičů je dětské ranní vysílání do školního rozhlasu, které umožňuje dětem
vyzkoušet si a zdokonalovat se v mluvení k většímu počtu posluchačů. Ne každému je to milé, ale každému
prospěje, že se to učí.

Asi nejviditelnější činností Rady rodičů je pořádání různých kulturních a společenských akcí,
včetně zajišťování občerstvení, prostřednictvím tzv. “dobročinné kavárny”. Její smysl spočívá v tom, že to,
co někteří rodiče upečou a do školy darují, jiní rodiče a jejich děti snědí a odmění sponzorským příspěvkem,
za který se pak pořizují drobné i větší věci, jež život dětí obohacují (materiál na kroužky, dílny, dárky
a pomůcky na přípravný kurz,…).

Rada rodičů dále zajišťuje přípravu výstav (zejména vánoční a velikonoční), dílen (zejména adventní)
a sportovních dopolední – čím více lidí se zapojí do jejich příprav a realizace, tím hezčí a příjemnější tyto akce
jsou.

Vánoční a velikonoční výstavy Rada rodičů pořádá pravidelně. Trvají čtyři dny od úterý do pátku
a jsou otevřeny i pro širokou veřejnost. Je to příležitost vytvářet příjemnou atmosféru Vánoc či Velikonoc,
nabídnout klidné a voňavé zastavení se v příjemných kulisách a prezentovat práci dětí. Každý má možnost se
blýsknout něčím zajímavým a neobvyklým. Výsledky práce dětí, učitelů a rodičů jsou potom velkým triumfem
spolupráce, zaujetí a obětavosti. Program výstav je vždy velmi pestrý, kromě soutěže, vánoční besídky
a adventního koncertu, velikonočního vystoupení kroužků a velikonočního koncertu jsou součástí výstav
i drobné „minidílny“, jejichž náplň se pokaždé trochu mění, i když většina z nich zůstává stálá.

Tvořivé dílny Rada rodičů pořádá od listopadu do jara. Jsou stejně jako výstavy přístupné široké
veřejnosti a mají nejen umožnit celým rodinám aktivně trávit volný čas, ale jejich cílem je i pomoci rodičům
a dětem potkávat se ve škole jako rovnocenní partneři, kteří společně vytvářejí nějaké konkrétní dílo.

Rada rodičů je adoptivním rodičem krajty zelené v ZOO Praha. Díky tomu má zdarma k dispozici
permanentní vstupenku do ZOO Praha pro dvě dospělé osoby.

Rada rodičů otevírá cca dvě desítky zájmových kroužků pro děti , které pak pravidelně pracují
po celý (školní) rok.

Rada rodičů dále pořádá tábory pro děti , které zaštiťuje a realizuje s pomocí rodičů (příprava,
sponzoři, vedoucí, ceny pro děti). Letní tábor je každoročním vyvrcholením práce Rady rodičů a završením
práce zájmových kroužků. Děti si vždy užijí přírody i mnoha her, soutěží a sportů.
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Činnost Rady rodi čů v roce 2010

Zápis do 1. t říd
Zápis do prvních tříd proběhl dne 21. 1. 2010 od 14 do 18 hodin a dne  22. 1. 2010 od 14 do 17 hodin.
Rada rodičů zajišťovala občerstvení prostřednictvím „dobročinné kavárny“ (vedle počítačové učebny).

Velikono ční výstava
V roce 2010 proběhl již její 8. ročník a to v termínu od 23. do 26. 3. 2010 od 9 do 17 hodin se slavnostním
zahájením ředitelkou školy dne 23. 3. 2010 v 17 hodin. Rada rodičů zajišťovala občerstvení opětovně
prostřednictvím „dobročinné  kavárny“, která byla otevřena po celou dobu konání výstavy a také pomáhala
škole při přípravě i organizaci této akce a pořízení potřebného materiálu (větve, proutí, mech, vajíčka, atd.).
V průběhu velikonoční výstavy byly Klubem lidové tvorby pořádané pro děti dílničky s tímto programem: úterý
- korálky a přáníčka z kytiček, středa - zdobení perníčků, čtvrtek - vajíčka zdobená voskem, pátek - morenky
z lýka. Ani tentokrát při velikonoční výstavě nechyběla živá zvířata (ovce) na dvoře školy. Dopoledními
návštěvníky velikonoční výstavy byly především děti z okolních mateřských škol, odpoledne ji pak v hojném
počtu navštěvovali jak rodiče dětí, tak i ostatní obyvatelé (nejen) Městské části Praha 13. Součástí odpoledních
programů bylo vystoupení dětí z některých kroužků pořádaných Radou rodičů. Velikonoční výstavu navštívilo
v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků.

Noc s Andersenem
Ve dnech 26. - 27. 3. 2010 proběhl již 7. ročník této oblíbené akce. Rada rodičů stejně jako v loňském roce
poskytla příspěvek na nákup knih pro děti.  Program organizovala školní družina.

Kurz Školi čka
Cílem kurzu Školička, který pro budoucí prvňáčky pořádáme již sedmým rokem, je usnadnit dětem přestup
ze školky do školy, seznámit je s prostředím ZŠ Mohylová, se svými případnými budoucími spolužáky
a s učitelkami. Zaměření je především na děti s odkladem školní docházky. Jde o to, ukázat dětem i rodičům,
co všechno děti zvládnou a dokážou a pomoci odhalit oblasti, na něž je třeba se zaměřit.

Náplní kurzu je rozvoj hrubé motoriky, rozvoj jemné motoriky, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj
zrakového vnímání a pravolevé orientace, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj početních představ a rozvoj
myšlení a řeči.

Kurz je rozdělen do 7 lekcí, délka trvání lekce je 60 minut. Podstatnou součástí je též účast rodičů či prarodičů.
Z každé hodiny dítě dostane malý domácí úkol na procvičení. Všechny činnosti směřují ke schopnosti
se soustředit a být schopen ve škole pracovat. Všechny cviky a cvičení mají motivační charakter. Děti a rodiče
vystupují jako partneři, kteří spolu zdolávají úkol a spoléhají na sebe.

Zaměření lekcí:
1. lekce: rozvoj hrubé motoriky, výskoky,  přeskoky, udržování rovnováhy, cvičení s míčem
2. lekce: jemná motorika, vystřihovánky, skládačky, vytrhávání tvarů, skládání obrazců ze sirek
3. lekce: posílení grafomotorických dovedností, psaní do mouky, správný posed, držení tužky, sklon papíru,
               procvičování kloubů
4. lekce: rozvíjení zrakového vnímání a pravolevé orientace, rozlišování materiálů, shody a rozdíly, puzzle
5. lekce: rozvoj sluchového vnímání
6. lekce: početní představy
7. lekce: opakovací hodina

V roce 2010 byly pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden sedmidílný na jaře a druhý třídílný na začátku zimy.
Sedmidílný jarní kurz se konal každou středu od 16-ti hodin v termínu od  10. 3. 2010 do 21. 4. 2010 včetně.
Kurz organizovaly třídní učitelky Kateřina Kudláčková (4.B)  a  Jana Moravcová (3.B). U třídílného zimního
kurzu, který se konal každou středu od 16-ti hodin v termínu od 1. 12. 2010 do 15. 12. 2010, šlo o zhuštěnou
verzi kurzu jarního.

Odpoledne za školou
Vrcholem a slavnostním ukončením kurzu Školička bylo Odpoledne za školou se závěrečnou hrou o poklad.
Uskutečnilo se ve středu 2. 6. 2010 od 16-ti hodin na zahradě školy. Děti měly možnost opravdu si doslova
osahat své budoucí spolužáky, seznámit se i s třídními učitelkami, se spolužáky z vyšších ročníků a s panem
školníkem. Rada rodičů tak jako každoročně zajišťovala občerstvení prostřednictvím “dobročinné kavárny”
a letos i dozor rodičů na soutěžních stanovištích (cca 5 stanovišť).
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Zahradní slavnost
Letošní zahradní slavnost proběhla v úterý dne 28. 6. 2010 od 17-ti hodin. Rada rodičů tak jako každoročně
zajišťovala občerstvení prostřednictvím “dobročinné kavárny”.

Výlety
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na školní výlety (na každé dítě ve výši 30,-Kč)

Projektové dny
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na nákup materiálu na projektové dny.

Den dětí
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na odměny pro každé dítě (za účast)
a pro vítěze soutěží.

Letní tábor
Letní tábor, který tak jako každoročně pořádala Rada rodičů, se konal tentokrát v termínu od čtvrtka
1. 7. 2010 do soboty 17. 7. 2010 v chatovém táboře v katastru obce Kařez, okres Rokycany. Účastnilo se ho
celkem cca 40 dětí ve věku 6 až 15 let. Cena letního tábora byla 5 000,-Kč, žákům ZŠ Mohylová Rada rodičů
poskytla příspěvek ve výši 150,-Kč/dítě. O děti se starali hlavní vedoucí: Iva Ondrášková, oddíloví vedoucí:
Zuzana Illtisová, Jitka Hanzová a David Rozenberg, zdravotník: profesionální záchranář Václav Houska,
praktikanti: Petr a Michal a další personál v celkovém počtu 5 dospělých.
Program tábora byl sportovní, turistický, tábornický, pohodový (tentokrát bez jízdních kol), jeho součástí bylo
opět přespání v přírodě a vaření v kotlíku. Program byl přizpůsoben věku dětí od 1. stupně základních škol.
Ubytování bylo v chatkách po čtyřech osobách, k dispozici byly i pokoje, jídelna, společenská místnost
a sociální zařízení ve zděné budově s možností vytápění, tábořiště bylo v daném termínu určeno výlučně
pro tento tábor, spalo se ve vlastních spacích pytlích.
Stravování probíhalo tak, že obědy a večeře byly dováženy hotové, strava byla pětkrát denně, podávána
do vlastních ešusů a hrnků, pitný režim byl zajištěn teplým čajem (v době ledové) a vodou se šťávou (v tropech).
Tématem tohoto tábora byly pohádky. Jeho náplní bylo i spaní v lese, celotáborová hra, vaření v kotlíku,
šifrování, uzlování, orientační běh, noční bojová hra, koupání, karneval, barvení triček, večer talentů, dřevařský
víceboj, žebříková rallye, přehazovačka, fotbal, vodní bitva a v neposlední řadě i táboráky. Počasí tentokrát
táboru přálo, i když v odpoledních  hodinách přecházelo do nesnesitelného vedra. Každý se účastnil jen toho,
čeho se nebál a na co se cítil. Nikdo nebyl k ničemu nucen, ale žádný účastník tábora se nenudil.

Zájmové kroužky
Cílem zájmových kroužků, které Rada rodičů tak jako každoročně pořádala, je vhodné vyplnění
odpoledního času dětí v duchu hesla: „Kdo si hraje, nezlobí…“
Výběr kroužků pro školní rok 2010/2011 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 2. 9. 2010 Cena
za jeden kroužek pořádaný Radou rodičů na celé školní období byla 800,- Kč (kroužek trval hodinu, kroužek
šikovných rukou trval hodinu a půl a jeho cena byla 1 200,- Kč).
Seznam kroužků otevíraných Radou rodičů pro školní rok 2010/2011 (na období od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2011)
byl následující:
Pondělí: Floorbal   sl. Baráková             13:30 – 14:30   7 dětí

Floorbal   sl. Baráková 14:30 – 15:30                       5 dětí
Pohybové hry     p. uč. Vondráček  (3.-5.roč.)  15:30 – 16:30   8 dětí

Úterý: Výtvarná výchova   pí. uč. Benešová  14:00 – 15:00   9 dětí
Středa: Flétna      pí. uč. Sloupová   14:00 – 15:00 10 dětí

Pohybové hry     pí. uč. Jiránková  (1.-3.roč.) 14:00 – 15:00 16 dětí
Dramatický kroužek   pí. uč. Kudláčková, Moravcová 14:00 – 15:00 29 dětí

Pátek: Počítačový kroužek   p. Vandas  (1.ročníky) 13:00 – 14:00   8 dětí
Počítačový kroužek   p. Vandas 14:00 – 15:00 10 dětí
Počítačový kroužek   p. Vandas 15:00 – 16:00   9 dětí
Šikovné ruce     sl. Vojáčková     14:00 – 15:00 13 dětí
Tvoření z papíru     sl. Vojáčková     15:00 – 16:00   5 dětí
Pohybové hry     pí. uč. Jiránková 14:00 – 15:00   6 dětí
Pohybové hry (fotbal)         p.uč.Vondráček 16:00 – 17:00   7 dětí

Sobota: Turistický   sl. Vojáčková, p.Vandas 1x za měsíc 19 dětí

Celkem navštěvovalo zájmové kroužky pořádané Radou rodičů 161 dětí.
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Podrobnější informace pro jednotlivé kroužky:

Dramatický kroužek:  vyučující Kateřina Kudláčková, Jana Moravcová
Děti zde získávaly základní divadelní průpravu, kterou mohly uplatnit při vystoupeních během Vánoční
a Velikonoční výstavy. Děti z dramatického souboru „Kluci, holky a Stodůlky“ se setkávaly jednou týdně
v hodině dramatického kroužku. Děti, které soubor navštěvovaly, se mohly těšit na různé dramatické hry, jež
vycházely z divadelních metod, ale také na obyčejnou honičku. Činnosti byly voleny tak, aby děti vybily svou
přebytečnou energii a zároveň přemýšlely a rozvíjely své dovednosti pohybové, hlasové, estetické nebo sociální.

Zájmový kroužek Flétna: vyučující Matylda Sloupová
Náplní kroužku bylo pískání pro radost podle not L. Daniela Flauto Dolce. Děti zabrousily též lehce do hudební
teorie, potřebovaly proto notový sešit. Kromě flétničky a notového sešitu děti pracovaly také s pastelkami
a obyčejnou tužkou.

Zájmový kroužek Míčové hry: vyučující Petra Jiránková
Děti si procvičovaly základní dovednosti s míčem, přihrávky, dribling a pohyb na hřišti. Osvojovaly si pravidla
míčových a jiných soutěživých her (fotbal, vybíjená, přehazovaná, atd.).

Zájmový kroužek Pohybové hry: vyučující Robert Vondráček
Během tohoto ročníku bylo cílem vyzkoušet si v rámci možností ZŠ Mohylová co nejvíce sportovních aktivit,
seznámit se s jejich pravidly a užít si při tom dávku legrace. Aktivní přítomnost rodičů (a speciálně otců)
v průběhu kroužku byla nadšeně vítána.

Zájmový kroužek Floorbal:  vyučující sl. Baráková
Děti se věnovaly jedné z nejoblíbenějších školních her na světě, která má u nás stále více a více zájemců.
Osvojily si pravidla floorbalu a základní techniku hráče (přihrávka, zpracování míčku, střelba).

Zájmový kroužek Práce s PC: vyučující Ondřej Vandas
Lekce byly zaměřeny na výuku psaní 10 prsty, základní znalosti o hardwaru a softwaru počítače, práce
s programy sady Open Office a práce s internetem.

Zájmový kroužek Ruční práce (šití): vyučující Veronika Vojáčková
Na kroužku šití děti získávaly základní znalosti v oblasti oděvnictví. Především ručního šití, přišívání knoflíků,
patentek, vyšívání. Pomocí těchto základních dovedností se děti snažily vytvořit různé výrobky např. plyšáky,
podsedáčky, polštáře, palčáky, zástěry a jiné textilní výrobky.

Zájmový kroužek Turistický:  vyučující Veronika Vojáčková a Ondřej Vandas
V rámci kroužku děti navštěvovaly hrady, zámky, muzea, skanzeny, atd. Na každém výletě je čekala nějaká
památka, hry, vědomostní soutěže a soutěž nejlepšího turisty.
V roce 2010 se konaly tyto výlety turistického kroužku:

20. 2. 2010 - pražská muzea (4. výlet ve školním roce 2009-2010)
Dne 20. 2. 2010 jsme navštívili pražská muzea. Na Lužinách jsme si zvolili navigátora, který dostal mapu,
a s její pomocí jsme mohli vyrazit. První na programu bylo Muzeum policie, kam jsme došli pěšky z Karlova
náměstí a během cesty se v parku koulovali. Během prohlídky jsme si mohli vyzkoušet vzdělávací program,
ve kterém se děti naučily, jak správně cestovat po městě, dále jsme si také mohli vyzkoušet vytváření otisků
a jejich projekci a mnoho dalších věcí. Po prohlídce jsme si všichni odpočali, nasvačili a vyrazili na další cestu
směrem k Muzeu Antonína Dvořáka, kde jsme se dozvěděli informace o jeho životě a tvorbě. Nakonec jsme
došli pěšky do Podskalské celnice, kde jsme se po prohlídce dozvěděli, k čemu a kdy sloužila, mohli jsme spatřit
modely lodí, mnoho fotografií, kotvu, atd. Po této prohlídce jsme zavítali do parku, kde jsme se nasvačili,
udělovali obrázky a bonbonky za správné odpovědi a znovu si hráli ve sněhu. Sněhovými radovánkami jsme
ukončili další turistický výlet a jeli domů.

20. 3. 2010 - Toulcův dvůr  (5. výlet ve školním roce 2009-2010)
Dne 20. 3. 2010 jsme navštívili Toulcův dvůr, kde se konala akce pro veřejnost - vítání jara, velikonoční tvoření.
Z Lužin jsme vyrazili na stanici Vysočanskou, odkud jsme autobusem dorazili až před Toulcův dvůr. Vystáli
jsme si dlouhou frontu a vyrazili k pódiu, kde již účinkoval kejklíř. Po shlédnutí představení jsme se rozutekli
do stánků a na dílničky, kde si každý mohl něco vyrobit. Většina dětí si vytvořila píšťalku, řehtačku či kraslici
a závěsný věneček. Taktéž jsme shlédli tvorbu pomlázky, malování na perník apod. Krátce po poledni jsme
vyrazili do přírodního areálu Toulcova dvora a dali si oběd. Shlédli jsme tam na místě zvířata a jejich ubikace
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a zároveň i okolní přírodu, ve které si později děti hrály a sledovaly trénink šermířů. Nakonec jsme se vrátili zpět
k tržišti, dívali se na představení, tvořili další výrobky a později se vydali zpět na autobusovou zastávku, odkud
jsme jeli stejnou cestou zpátky domů. Cestou jsme udělovali razítka, bonbonky a vyhlásili nejlepšího turistu dne.

24. 4. 2010 - Muzeum MHD, letohrádek Hvězda (6. výlet ve školním roce 2009-2010)
Dne 24. dubna jsme s turistickým kroužkem navštívili muzeum MHD, kde jsme se seznámili se starými
autobusy, trolejbusy a dalšími způsoby možné přepravy po městě. Potom jsme vyrazili do letohrádku Hvězda.
V oboře jsme využili krásného počasí a hřišť, kde jsme strávili čas pomocí her, otázek a zkoumání přírody.
Poté jsme zahájili prohlídku letohrádku a děti nám názorně předvedly jejich hudební umění na vytvořeném
hudebním nástroji Petra Nikla. Po prohlídce jsme se procházeli v oboře, získávali odměny a vydali se zpět domů.

15. 5. 2010 - Naučná stezka Radonice (7. výlet ve školním roce 2009-2010)
Dne 15.5. jsme navštívili Naučnou stezku Radonice. Po trošku složitější cestě jsme dorazili úspěšně k cíli, kde
na nás již čekal p. Myslivec. Prohlídku jsme započali u líhně, kde děti spatřili právě vylíhnutého bažanta. Poté
jsme šli do budovy, kde jsme shlédli housata, káčata, králíčky a morčata. Největší úspěch měla ta zvířátka, která
si děti mohly pohladit nebo nakrmit. Během prohlídky jsme viděli několik druhů zvířat, a to jak mláďat, tak
i dospělých jedinců. Po dlouhé prohlídce nastala přestávka a skotačení na trampolíně. Nakonec jsme vyrazili
k autobusové zastávce, kde pro zkrácení dlouhé chvíle se děti snažily odpověď na otázky, aby získaly razítko
či bonbon.

19. 6. 2010 - sklárna a zámek Nižbor  (8. výlet ve školním roce 2009-2010)
Tento závěrečný výlet před prázdninami byl určen nejen pro členy kroužku, ale i pro všechny ostatní zájemce.

18. 9. 2010 - Dožínkové slavnosti - Toulcův dvůr (1. výlet ve školním roce 2010-2011)
Náš výlet, který proběhl dne 18.9.2010, jsme začali v hojném počtu a navštívili opětovně Toulcův dvůr, kde
tentokrát probíhaly Dožínkové slavnosti. Po příchodu měly děti možnost se podívat po stánkách, shlédnout
představení či si něco vyrobit v dílničkách. S dětmi jsme prošli celý areál Toulcova dvora, zahráli si hry
(zábavné i naučné), pozorovali zvířata, atd. Nakonec jsme udělovali bonbony a razítka za správně zodpovězené
otázky, které měly spojitost s výletem, a vyrazili jsme stejnou cestou zpět.

9. 10. 2010 - pražská muzea - Vyšehrad, Ekotechnické muzeum (2. výlet ve školním roce 2010-2011)
Další turistický výlet jsme uskutečnili v Praze. Metrem jsme vyrazili na Vyšehrad, kde jsme s dětmi hrály hry,
uspořádaly soutěže a uskutečnili dlouhou procházku za krásného počasí. Poté jsme cestovali hromadnou
dopravou do části Prahy 6 Bubeneč, kde jsme se na břehu Vltavy nasvačili a vyrazili do muzea. Tam nás čekala
dlouhá prohlídka v podzemí, která byla zakončena nabídkou zaplavat si v 5°C vodě. Po prohlídce jsme vyrazili
zpět domů a během cesty rozdávali ceny.

6.11.2010 - svíčkárna Šestajovice u Prahy  (3. výlet ve školním roce 2010-2011)
Tento výlet tentokrát směřoval na východ od Prahy, do české svíčkárny Rodas, která byla založena v roce 1990
a kde byla již v roce 1992 postavena první část provozu na ruční výrobu svíček litím do forem.

Dále mohly děti v ZŠ Mohylová navštěvovat kroužky pořádané Tanečním studiem “Martina”
pod vedením paní Tomanové, Klub bojových umění pořádaný panem Vlkem, Keramiku pořádanou paní
Henkeovou, Angličtinu pořádanou jazykovou školou britské společnosti Wattsenglish Ltd. a také kroužek Šachů

pořádaný ve spolupráci se šachovou školou Vávra & Černoušek a vedený mezinárodními mistry v šachu IM
Pavlem Vávrou a IM Lukášem Černouškem. Šachová škola Vávra & Černoušek se vedle aktivního hraní
v nejvyšších šachových soutěžích zabývá i trénováním mládeže, a to od kroužků pro začátečníky až po vedení
talentovaných žáků a dorostenců. Kroužek je určen všem - od prvňáčků až po ty nejstarší. Cílem je, aby si děti
osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní
pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou
všechno naučené ihned vyzkoušet. K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje o diplomy a ceny.

Děti ze školní družiny mohly dále vzhledem k provozu ve školním družině bezplatně v rámci její
činnosti navštěvovat kroužek Šikovných ručiček, který vedla paní vychovatelka Baráková. Tento kroužek byl
pozváním pro šikovné ruce. Děti rukodělnou prací rozvíjely svoje praktické dovednosti a zároveň estetické
cítění. Náplní kroužku byly různé výtvarné techniky jako tisk, lepení, vystřihování, malování a jednoduché šití.
Začínalo se jednoduchými pracemi, po nich postupně následovaly náměty, které již vyžadovaly trochu více
zručnosti a cviku, takže hodně záleželo i na šikovnosti dítěte. Nikoho to ovšem neodradilo, protože heslo tohoto
kroužku znělo: "Každé dítě to zvládne".
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Adventní dílna

Letošní adventní dílna proběhla dne 27. 11. 2010 od 9 do 13 hodin, účastnilo se jí cca 200 návštěvníků, kteří si
mohli vyrobit adventní výrobky v těchto dílnách: tvorba adventních věnců, tvorba smaltovaných přívěsků,
tvorba závěsů, tvorba gelových svíček, tvorba svíček z medových plástů, tvorba květináčů a kachlíků
ubrouskovou metodou, tvorba pučálky, tvorba svícnů z jablek a tvorba bodlákových větví. Rada rodičů tak jako
každoročně zajišťovala dozor u dílen i občerstvení prostřednictvím “dobročinné kavárny”. K obědu byla
bramborová polévka a guláš (zajistila školní jídelna) a rodiče napekli buchty a připravili pomazánky do kavárny.
Rada rodičů také pomáhala škole při přípravě i organizaci této akce a pořízení potřebného materiálu.

Vánoční výstava
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Cíl vánoční výstavy je vzdělávací i naučný - přiblížení života, práce i tradic našich předků, rozvoj
sociálního cítění a komunikace, spolupráce s kluby důchodců. Vánoční výstava je “dítětem” především školy.
Bez neobvyklého nasazení všech jejích pracovníků a pomocníků i z řad rodičů již několik dní před konáním
výstavy by se podobná akce nemohla konat. Už několik týdnů před Vánoci všechno výtvarné snažení v celé
škole i v družině směřuje k výstavě. Výsledek potom ale stojí za to. Děti jsou pyšné na všechnu chválu, kterou
jim veřejně vystavené výrobky přinášejí. Vyzdobená škola stmeluje děti, učitele i rodiče a změkčuje jinak
už poměrně komerční atmosféru Vánoc v ulicích. Vánoční výstava probíhá ve spolupráci s Klubem lidové
tvorby. Toto spojení se ukazuje jako oboustranně užitečné a přínosné.

Vánoční výstava proběhla v  termínu od 14. do 18. 12. 2010 se slavnostním zahájením ředitelkou školy
dne 14. 12. 2010 v 17 hodin. Se svými výrobky se jí účastnila i Diakonie Vlašská a Klub lidové tvorby. Rada
rodičů tak jako každoročně zajišťovala občerstvení prostřednictvím celodenní “dobročinné kavárny”, která
byla otevřena po celou dobu konání výstavy a také pomáhala škole při přípravě i organizaci této akce a
pořízení potřebného materiálu (šišky, mech, sušené květiny, náletové stromečky, jablka, ořechy). Tradiční
vánoční soutěž tentokrát byla o nejlepší originální vánoční ozdobu. Ani tentokrát při vánoční výstavě nechyběla
živá zvířata (ovce) na dvoře školy. Dopoledními návštěvníky vánoční výstavy byly především děti z okolních
mateřských škol, odpoledne ji pak v hojném počtu navštěvovali jak rodiče dětí, tak i ostatní obyvatelé (nejen)
Městské části Praha 13. Součástí odpoledních programů bylo vystoupení dětí z některých kroužků pořádaných
Radou rodičů. Vánoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých
návštěvníků.

Sponzorství zví řete v ZOO Praha
Rada rodičů je od 20.10.2003 adoptivním rodičem krajty zelené v ZOO Praha. Bylo tomu tak i po celý rok
2010. Díky tomu měla Rada rodičů i během celého roku 2010 zdarma k dispozici permanentní vstupenku
do ZOO Praha pro dvě dospělé osoby, která byla opět rodiči s dětmi hojně využívána.

Zápis nových členů správní a dozor čí rady do rejst říku o. p. s.

V zakládací smlouvě ani ve statutu v roce 2010 nedošlo k žádným změnám.

Dne 1. 7. 2009 byli zakladateli (Jan Kružík, Mgr. Pavla Čermáková)
jmenováni noví členové správní rady (Mgr. Andrea Kalčíková, Ing. Petr Křivánek a Ing. Libuše Zobalová)
i noví členové dozorčí rady (Mgr. Denisa Červinková, Mgr. Ing. Jana Dostálová a Markéta Votrubová).

Na schůzi správní rady dne 12. 11. 2009 byl předsedou správní rady jejími členy zvolen Ing. Petr Křivánek.

Na schůzi dozorčí rady dne 28. 11. 2009 byla předsedkyní dozorčí rady jejími členkami zvolena
Mgr. Denisa Červinková.

Dne 29.12.2009 byl podán návrh na zápis nově jmenovaných členů správní i dozorčí rady do rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 80.

K tomuto zápisu došlo dne 3. 2. 2010.
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Zpráva o hospoda ření Rady rodi čů při ZŠ Mohylová, o. p. s. za rok 2010

Počáteční stav  finančních prostředků k 1. 1. 2010:

Pokladna   34 783,00 Kč
Běžný účet u ČS    33 528,87 Kč

Celkem                 68 311,87 Kč

Příjmy:
Úhrady za tábor 164 300,00 Kč
Příspěvky rodičů   37 200,00 Kč
Platby za kroužky 109 900,00 Kč
Úroky        141,77 Kč
Krajta     2 000,00 Kč

Příjmy za rok celkem 313 541,77 Kč

Výdaje:
Tábor 167 238,00 Kč
Krajta     2 000,00 Kč
Výplaty za kroužky   77 984,00 Kč
Odvod daně (z výplat za kroužky)   13 766,00 Kč
Úhrada za pronájem (kroužky)     7 581,00 Kč
Materiál    24 790,00 Kč (mat. na kroužky, knihy, projektové dny, den dětí,

             odměny pro děti, zahradní slavnost)
Poplatky BÚ     1 513,50 Kč
Služby (ověřování, poštovné)        966,00 Kč

Výdaje za rok celkem                    295 838,50 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010:

Pokladna   51 739,00 Kč
Běžný účet u ČS   34 276,14 Kč

Celkem     86 015,14 Kč

Vypracoval: Vandasová

V Praze, dne 31. 3. 2011
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