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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 2011

Rady dětí a mládeže
Hodnoty vzájemné spolupráce a sounáležitosti se Rada rodičů nejen snaží předávat dětem, ale i ve své vlastní
činností realizovat a to společně s ostatním sdruženími, která v České republice pracují pro děti a mládež.
Institucionální rámec pro spolupráci těchto sdružení vytváří Česká rada dětí a mládeže,
která sdružuje více než 100 takových organizací (převážně celostátního charakteru) včetně
krajských rad dětí a mládeže, které dále sdružují organizace s převážně regionální a místní
působností. Patří mezi ně i Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, jejíž 5. valné
shromáždění dne 7. 12. 2010 schválilo žádost Rady rodičů o přijetí za jejího člena.

Zázemí, které Česká rada dětí a mládeže svým členským sdružením (a to i těm,
která jsou jejími členy prostřednictvím svého členství v krajských radách dětí a mládeže)
poskytuje, má několik aspektů.

Jedním z nich je pojištění členských sdružení a jejich členů, které Česká rada dětí a mládeže pro svá
členská sdružení sjednala na čtyřleté období roků 2010 až 2013. Jedná se o každoroční možnost přistoupení
k pojistné smlouvě o úrazovém pojištění všech členů takového sdružení a všech účastníků všech akcí tímto
sdružením pořádaným (kroužky, tábory, výstavy, sportovní a kulturní akce, apod.) bez jakýchkoli dalších
finančních nákladů a dále o čtvrtletní možnost přistoupení k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu
pro vedoucí dětských kolektivů (táborů, kroužků, oddílů, atd.).

Dalším z nich je možnost přihlásit se k bezplatnému pravidelnému odběru časopisu Archa, který přináší
mnohé inspirace pro činnosti s dětmi a mládeží.

Mezi ostatní pak patří jak možnost aktivního zapojení do pracovních skupin a tím i podíl např.
na přípravě a uplatňování legislativy související s mimoškolní výchovou dětí a mládeže, tak veškerá informační
a vzdělávací podpora, pomoc při komunikaci se státními orgány a organizacemi, s problémy a jejich řešením,
s propagací a prezentací své činnosti široké i odborné veřejnosti a v neposlední řadě pak i vzájemné výměny
zkušeností.

Dne 06.01.2011 se (zaplacením členského příspěvku) Rada rodičů stala členem Rady dětí a mládeže
Hlavního města Prahy (RDMP, http://www.prazskarada.cz), členský příspěvek činí 200,- Kč ročně.
RDMP je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM, http://www.crdm.cz).

Rada rodičů přistoupila k úrazovému pojištění všech svých členů a všech
účastníků jí pořádaných akcí (kroužky, tábory, výstavy, sportovní a kulturní akce, apod.)
prostřednictvím RDMP - bez dalších finančních nákladů.

Rada rodičů dále přistoupila k připojištění odpovědnosti za škodu
pro vedoucí dětských kolektivů prostřednictvím ČRDM (pojistné 65,-Kč/osobu/rok),
jedná se zejména vedoucí kroužků a táborové vedoucí, k tomuto pojištění je možné
čtvrtletně přidávat další osoby.

Časopis Archa, který ČRDM poskytuje, je k zapůjčení v sídle Rady rodičů.

Zápis do 1. t říd
Zápis do prvních tříd proběhl ve čtvrtek dne 20. 1. 2011 od 14 do 18 hodin a v pátek dne  21. 1. 2011 od 14
do 17 hodin. Rada rodičů zajišťovala občerstvení prostřednictvím „dobročinné kavárny“ (vedle počítačové
učebny) a dárky pro děti (perníčky v podobě písmen a číslic).

Velikono ční výstava
V roce 2011 proběhl již její 9. ročník a to v termínu od 12. do 15. 4. 2011 od 9 do 17 hodin se slavnostním
zahájením ředitelkou školy dne 12. 4. 2011 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,
pečivo, výzdoba, aranžování, 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. Tradiční velikonoční soutěž tentokrát byla o nejlepší originální 3D
velikonoční zvířátko. 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. Přímo
při probíhající výstavě byla ve společenské místnosti uvedena slavnostní premiéra filmu dramatického kroužku
„Kluci a holky ze zakleté Mohylky“, který byl natáčen během celého povánočního a předjarního období.
Velikonoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků.



 - 4 -

Noc s Andersenem
Ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2011 proběhl již 8. 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 2011 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  23. 3. 2011 do 4. 5. 2011 včetně. Kurz
organizovaly třídní učitelky Michaela Houšková (1. B)  a  Jana Moravcová (4. B) za pomoci dětí ze 4. B.
U třídílného zimního kurzu, který se konal každou středu od 16-ti hodin v termínu od 30. 11. 2011
do 14. 12. 2011, šlo o zhuštěnou verzi kurzu jarního.
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Odpoledne za školou
Vrcholem a slavnostním ukončením kurzu Školička bylo Odpoledne za školou se závěrečnou hrou o poklad.
Uskutečnilo se ve středu 1. 6. 2011 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”.

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

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.

Zahradní slavnost
Letošní zahradní slavnost proběhla v úterý dne 28. 6. 2011 od 17-ti hodin. Rada rodičů tak jako každoročně
zajišťovala občerstvení prostřednictvím “dobročinné kavárny”.

Letní tábor
Letní tábor, který tak jako každoročně pořádala Rada rodičů, se konal tentokrát v termínu od soboty
2. 7. 2011 do soboty 16. 7. 2011 v chatovém táboře Pod Svákovem na břehu řeky Lužnice nedaleko Soběslavi.
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 a dále Petr Iltis, Andrea Iltisová, Andrea Malá
a Ondřej Brejla.
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 byla Cesta kolem světa. 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.
Děti kolem světa cestovaly
lodí i letadlem, jedly sushi,
v Africe s vizáží pravých
domorodců sháněly vodu,
v Rusku se chránili pomocí
PIPCHO před radiací
a nesčetněkrát šly k zemi
před nálety. Děti navštívily
i Temelín a rytířský turnaj,
nechyběla voda na koupání
i nějaká ta vlna tsunami, ale
tak otrávené děti poslední
den, že musí domů, vedoucí
již dlouho neviděli…
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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 2011/2012 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 8. 9. 2011
od 16 do 18 hodin.
Cena za jeden kroužek pořádaný Radou rodičů na celé školní období byla 800,- Kč (kroužek trval hodinu).
Seznam kroužků otevíraných Radou rodičů pro školní rok 2011/2012 (na období od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012)
byl následující:

Pondělí: Korálkové tvoření   sl. Vojáčková             15:30 – 16:30 11 dětí
Já a etika   pí. Dražská 14:30 – 15:30                       6 dětí
Počítače     p. Martinek   15:00 – 16:00 11 dětí

Úterý: Výtvarná výchova   pí. uč. Benešová  13:00 – 14:00 11 dětí
Tvořeníčko   sl. Vojáčková             14:00 – 15:00   8 dětí
Šití   sl. Vojáčková             15:00 – 16:00   8 dětí
Jóga (3.-5. roč.)   pí. Dražilová 15:00 – 16:00   4 děti
Floorbal, míčové hry   p. uč. Peroutka 14:00 – 15:00                       7 dětí
Sportovní hry   p. Orlík 14:00 – 15:00                     16 dětí

Středa: Flétna      pí. uč. Sloupová   14:00 – 15:00 11 dětí
Dramatický kroužek   pí. uč. Kudláčková, Moravcová 14:00 – 15:00 31 dětí
Stolní tenis   p. uč. Peroutka 14:00 – 15:00                     18 dětí

Pátek: Jóga (1.-2. roč.)   pí. Dražilová 14:00 – 15:00 11 dětí
Sobota: Turistický   sl. Vojáčková, sl. Turková 1x za měsíc 12 dětí

Celkem navštěvovalo zájmové kroužky pořádané Radou rodičů 165 dětí.

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 Floorbal, míčové hry: vyučující Michal Peroutka
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).
Dále si děti procvičovaly základní dovednosti s míčem, přihrávky, dribling a pohyb na hřišti.
Osvojovaly si pravidla míčových a jiných soutěživých her (fotbal, vybíjená, přehazovaná, atd.).
Hry si pak mohly zahrát i venku s kamarády.

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 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 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 Stolní tenis: vyučující Michal Peroutka
Děti se naučily, jak se správně drží pálka a jiné základní techniky ping-pongu. Na své si přišly jak ty, které mají
rády obíhačku, tak i ty, kteří raději hrají jenom proti svým kamarádům. Zahrály si obojí.
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Zájmový kroužek Turistický:  vyučující Veronika Vojáčková a sl. Turková
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 2011 se konaly tyto výlety turistického kroužku:

19.2.2011 - Národní technické muzeum (4. výlet ve školním roce 2010-2011)
Dne 19. února byl zahájen turistický kroužek v novém kalendářním roce. Děti vyrazily do centra Prahy do nově
otevřeného Národního technického muzea. Po vystání cca půl hodinové fronty jsme se dostaly dovnitř a konal se
malý rozchod na skupinovou prohlídku objektu. Poté byl sraz, na kterém byla vyhlášena první vědomostní
soutěž - vyhrálo družstvo kluků. Nakonec si děti prošly zbytek muzea a poté vyrazili domů.

5.3.2011 - Kladno (5. výlet ve školním roce 2010-2011)

9.4.2011 - Mníšek pod Brdy (6. výlet ve školním roce 2010-2011)

4.6.2011 - Liberec (závěrečný výlet ve školním roce 2010-2011)

8.10.2011 - Beroun (1. výlet ve školním roce 2011-2012)
Na prvním výletu s turistickým kroužkem v novém školním roce děti navštívily město Beroun, kde i přes
nepříznivé počasí strávily několik hodin (rodiče děti vybavily teplým oblečením a pláštěnkami). Děti se podívaly
do geoparku Barrandien, poznávaly různé druhy kamenů, shlédly místní výstavu obrazů a hraček a po malé
soutěži se vydaly do parku, kde strávily chvíli na hřišti a poté se vydaly k medvědům. Měly štěstí a viděly
všechny medvědy ve chvíli odpočinku i oběda. Po malé svačince došly na rozhlednu Městská hora, kde mohly
získat další turistickou známku. Konec výletu děti zakončily chvilkovým posezením v cukrárně, kde se nejen
zahřály, ale i si zahrály hry.

12.11.2011 - Mělník (2. výlet ve školním roce 2011-2012)
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18.12.2011 - centrum Prahy (3. výlet ve školním roce 2011-2012)

Dále mohly děti v ZŠ Mohylová navštěvovat kroužky pořádané Tanečním studiem “Martina”
pod vedením paní Tomanové, kroužky zumby pod vedením paní Pospíšilové, kroužky keramiky pořádané paní
Henkeovou 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".

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
2011. Díky tomu měla Rada rodičů i během celého roku 2011 zdarma k dispozici permanentní vstupenku
do ZOO Praha pro dvě dospělé osoby, která byla opět rodiči s dětmi hojně využívána.

Evropský rok dobrovolnictví
Rok 2011 byl Radou ministrů kultury Evropské unie vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. V České
republice tento rok koordinovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oficiální stránky tohoto roku
v českém jazyce jsou na adrese http://www.europa.eu/volunteering/cs. Národní stránky tohoto roku jsou na
adrese http://www.dobrovolnik.cz. . Jeho motto znělo: „Dobrovolníci mění svět.“ Hlavní myšlenkou celého roku
bylo podněcovat a podporovat úsilí pro vytváření podmínek pro dobrovolnictví a zajištění většího zviditelnění
dobrovolných činností.  Šlo o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolníky, zlepšení kvality dobrovolných
činností a jejich uznávání a zlepšení povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. V rámci tohoto roku vydal
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy publikaci: „Dobrovolníci mění svět
- sborník příkladů dobré praxe“, která je k zapůjčení v sídle Rady rodičů. V příštím roce bude toto úsilí
pokračovat mj. prostřednictvím projektu 72 hodin - Ruku na to!, který se uskuteční ve dnech 12.-14.10.2012
(http://www.72hodin.cz).

Všem rodičům i ostatním dobrovolníkům, kteří pomáhají nebo budou pomáhat při akcích Rady rodičů
při ZŠ Mohylová - o. p. s. děkujeme za čas a práci, kterou bezplatně vykonávají.

„Dobrovolník ům za jejich práci neplatíme, protože má nevyčíslitelnou hodnotu.“
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Adventní dílna
Letošní adventní dílna proběhla
dne 26. 11. 2011 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 byl 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
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. Již 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 13. do 16. 12. 2011
se slavnostním zahájením ředitelkou školy dne 13. 12. 2011
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, kaštany, žaludy). Tradiční vánoční soutěž tentokrát byla
o nejlepší originální vánoční řetěz. 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. Vystoupení dramatického kroužku pod názvem „A zase ty Vánoce!“ proběhlo
v prostorách pingpongového stolu na školní zahradě a opět neslo rukopis dětských scének. Děti samotné
se na tomto představení podílely a velmi se projevila zkušenost starších herců, kteří neváhali pomoci menším
a vést je.
Vánoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků.
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Změny Zakládací smlouvy a statutu, jmenování ředitele

Dne 1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o obecně prospěšných společnostech.
Podle čl. II., odst. 1., písm. a) zákona č. 231/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech uvede zakladatel zakládací listinu do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; není-li zakladatel, učiní tak správní rada.

Dne 28. 6. 2011 správní rada schválila dodatek č. 4 zakládací listiny ze dne 11. 5. 1998
ve znění pozdějších dodatků (č. 1 ze dne 14. 12. 1998, č. 2 ze dne 22. 3. 1999 a č. 3 ze dne 1. 7. 2009),
který uvádí zakládací listinu do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. Jedná se zejména o:
- statutární orgán, kterým je ředitel, jehož jmenuje a odvolává správní rada
- opětovné členství ve správní radě, které je možné
- zveřejnění výroční zprávy způsobem požadovaným příslušným právním předpisem
- obsah výroční zprávy, která kromě náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím účetnictví
   obsahuje i informace o lidských zdrojích
- sjednocení názvosloví pro účetní závěrku
- sjednocení období a názvosloví u hodnocení včetně výroční zprávy na účetní období

Podle čl. II., odst. 1., písm. b) zákona č. 231/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech uvede správní rada statut obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán,
do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dne 28. 6. 2011 správní rada schválila dodatek č. 2 statutu ze dne 15. 6. 1999
ve znění pozdějšího dodatku (č. 1 ze dne 21. 10. 2010),
který uvádí statut do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. a se zakládací smlouvou.
Jedná se o stejné změny jako v dodatku č. 4 zakládací listiny a dále zejména o to že:
- správní rada může před uplynutím funkčního období člena správní rady rozhodnout
   o jeho opětovném členství ve správní radě na další funkční období
- do správní rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní rady
- správní rada může před uplynutím funkčního období člena dozorčí rady rozhodnout
   o jeho opětovném členství v dozorčí radě na další funkční období
- do dozorčí rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní rady

Podle § 9a) novelizovaného zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech již statutárním
orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem,
není správní rada, ale ředitel, kterého správní rada jmenuje a odvolává, přičemž ředitelem může být pouze
fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní rady
ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru a úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti
činí správní rada.

Podle čl. II., odst. 2. zákona č. 231/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech, nemá-li obecně prospěšná ustanovenu funkci ředitele, správní rada této obecně
prospěšné společnosti ustanoví ředitele nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby
ustanovení ředitele vykonává pravomoci statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti správní rada.

Dne 28. 6. 2011 byla správní radou jmenována ředitelem obecně prospěšné společnosti
Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o.p.s., IČ: 257253865 Mgr. Pavlína Zdeňková Kroužková.

Dne 26. 10. 2011 byl podán návrh na zápis nově jmenovaného ředitele do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 80.

K tomuto zápisu došlo dne 23. 11. 2011.

Mezi zakladateli (Jan Kružík, Mgr. Pavla Čermáková),
ve správní radě (Ing. Petr Křivánek - předseda, Mgr. Andrea Kalčíková, a Ing. Libuše Zobalová - členové) ani
v dozorčí radě (Mgr. Denisa Červinková - předseda, Mgr. Ing. Jana Dostálová a Markéta Votrubová - členové)
v roce 2011 nedošlo k žádným změnám.
Ředitel a všichni členové správní i dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolnicky, bez nároku na odměnu.
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Zpráva o hospoda ření Rady rodi čů při ZŠ Mohylová - o. p. s. za rok 2011

Počáteční stav  finančních prostředků k 1. 1. 2011:

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

Celkem                 86 015,14 Kč

Příjmy:
Úhrady za tábor 147 600,00 Kč
Příspěvky rodičů   41 400,00 Kč
Platby za kroužky 191 000,00 Kč
Úroky        240,21 Kč
Krajta     2 000,00 Kč
Dary (zahrada)   37 226,00 Kč

Příjmy za rok celkem 419 466,21 Kč

Výdaje:
Tábor 150 053,00 Kč (včetně příspěvku 150,-Kč/žáka)
Krajta     2 000,00 Kč
Výplaty za kroužky   90 950,00 Kč
Odvod daně (z výplat za kroužky)   16 050,00 Kč
Úhrada za pronájem (kroužky)     8 903,00 Kč
Materiál    36 601,00 Kč (mat. na knihy, projektové dny, den dětí, odměny pro děti,

             zvuková aparatura)
Materiál - kroužky      4 629,00 Kč
Vratky příspěvků za kroužky     2 400,00 Kč
Materiál - Zahradní slavnost     4 149,00 Kč
Příspěvky - výlety a školy v přírodě   6 480,00 Kč
Poplatky BÚ     1 932,00 Kč
Služby (ověřování, poštovné)        136,00 Kč
Členský příspěvek (RDMP)        200,00 Kč (součástí je úrazové pojištění všech účastníků všech akcí)
Pojištění odpovědnosti (ČRDM)     1 170,00 Kč (pro vedoucí všech dětských kolektivů - kroužky, tábor)

Výdaje za rok celkem                    325 653,00 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011:

Pokladna   84 751,00 Kč
Běžný účet u ČS   95 077,35 Kč

Celkem   179 828,35 Kč

Vypracoval: Vandasová

V Praze, dne 31. 3. 2012
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