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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 buduje 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 budovat 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 a příznivců 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 každoročně zdarma
k dispozici 30 jednorázových vstupenek do ZOO Praha (pro dvě dospělé osoby a 28 dětí).

Rada rodičů otevírá cca tři 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.

Rada rodičů je členem Rady dětí a mládeže Hlavního města Prahy (http://www.rdmp.cz)
a jejím prostřednictvím i České rady dětí a mládeže (http://www.crdm.cz), kde se účastní společných projektů.



Rok 2014 – činnost Rady rodi čů

Zápis do 1. t říd
Zápis do prvních tříd proběhl ve čtvrtek dne 23. 1. 2014 od 14 do 18 hodin a v pátek dne  24. 1. 2014
od 14 do 17 hodin. Rada rodičů zajišťovala občerstvení prostřednictvím dobrot do ”dobročinné kavárny”
(vedle počítačové učebny) a dárky pro děti.

Velikono ční výstava
V roce 2014 proběhl již její 12. ročník a to v termínu od 8. do 11. 4. 2014 od 9 do 17 hodin se slavnostním
zahájením ředitelkou školy dne 8. 4. 2014 v 17 hodin, jehož součástí bylo i vystoupení dětí. 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 tradičně
Klubem lidové tvorby pořádány pro děti tvořivé dílny.
s tímto programem: úterý - korálky a přáníčka z kytiček,
středa - zdobení perníčků, čtvrtek - vajíčka zdobená
voskem, pátek - morenky z lýka. Ve úterý 8. 4. 2014 se
v rámci odpoledního programu uskutečnilo vystoupení
dětí z folklórního souboru Lučinka. Ve čtvrtek
10. 4. 2014 se v rámci odpoledního programu
od 16 do 17 hodin uskutečnily velikonoční dílničky
pod vedením rodičů (barvení vajíček, falešný patchwork,
pletení pomlázek, buttony, ubrouskové techniky).
Tradiční velikonoční soutěž tentokrát byla o nejlepší
jarní květinu. Ani tentokrát při velikonoční výstavě
nechyběla živá zvířata (ovce) na dvoře školy i další
mláďátka přímo v hlavním sále. 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 Například děti z dramatického
kroužku, tedy ze souboru ”Kluci, holky a Stodůlky” jako
každoročně připravili své jarní vystoupení, tentokrát
na středu 9. 4. 2014.
Velikonoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání
celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků.

Noc s Andersenem
Ve dnech 4. - 5. 4. 2014 proběhl jedenáctý ročník
tradiční a oblíbené Noci s Andersenem, tentokrát jako
akce školní družiny.

Vybavení pro kulturní, sportovní, spole čenské a jiné akce
Na jaře roku 2014 se Rada rodičů rovněž podílela na pořízení vybavení pro kulturní, sportovní, společenské
a jiné akce pro děti (včetně kroužků), které pořádá.

Jednalo se zejména o králíkárnu se čtyřmi kotci za cenu 15 000,-Kč, o materiál na kroužky pro pohybové
a míčové hry (míče v celkové hodnotě 1 828,-Kč,  síťku, míčky, pálky a další materiál pro stolní tenis v celkové
hodnotě 1 968,-Kč), dále pak o plastové boxy pro hračky na zahradě v celkové hodnotě 1 598,-Kč, zahradní
altány v celkové hodnotě 2 263,-Kč a v neposlední řadě o termosky, papíry a ostatní materiál v celkové hodnotě
6 834,-Kč.

Rada rodičů děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli a umožnili tak pořízení tohoto vybavení,
které pak bylo (a je) v následujících měsících (nejen) roku 2014 hojně využíváno.



Kurz Školi čka
Cílem kurzu Školička, který jsme pro budoucí
prvňáčky pořádali již jedenáctým 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 5 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, početních představ, myšlení a řeči

V roce 2014 byly pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden na jaře a druhý na začátku zimy. Kurzy, které
organizovaly zkušené třídní učitelky, se konaly každou středu od 16-ti hodin, jarní v termínu od 12. 3. 2014
do 9. 4. 2014 včetně a zimní v termínu od 12. 11. 2014 do 10. 12. 2014 včetně.

Odpoledne za školou
Vrcholem a slavnostním ukončením kurzu Školička bylo Odpoledne za školou. Uskutečnilo se ve středu
4. 6. 2014 od 16 hodin. Bylo tradičně určeno pro všechny děti, i pro ty, které do přípravného kurzu nechodily.
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 opět zajišťovala občerstvení prostřednictvím ”dobročinné kavárny”.

Den dětí
Oslava dne dětí se konala dne 4. 6. 2014 dopoledne. Při té příležitosti proběhly na zahradě školy hry a soutěže
dětí. Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na odměny pro každé dítě (za účast) a pro vítěze
soutěží v celkové výši 3 347,-Kč.

Projektové dny
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na nákup materiálu na projektové dny
ve výši 3 275,-Kč. Celoškolní projektový den na téma Písmo se konal v pátek 14. 3. 2014.

Výlety
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na školní výlety (nebo školy v přírodě)
ve výši 30,-Kč/žáka.

Školy v p řírodě
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na školy v přírodě (nebo školní výlety)
ve výši 30,-Kč/žáka.

Zahradní slavnost
Proběhla v úterý dne 24. 6. 2014 od 17 hodin. Uskutečnilo se při ní stužkování páťáků.
Rada rodičů tak jako každoročně zajišťovala občerstvení prostřednictvím ”dobročinné kavárny”
a podílela se i na pořízení materiálu pro tuto slavnost ve výši 6 567,-Kč.



Letní tábor
Letní tábor, který tak jako každoročně pořádala Rada
rodičů, se konal pod názvem ”Pravěk ”  v termínu
od soboty 28. 6. 2014 do soboty 12. 7. 2014. Děti
i tentokrát využily kopcovitý terén v Heřmanicích
v Podještědí, kterému říkaly Kobrynov. Chatičky, louka,
malé hřiště, les. V roce 2014 se děti vrátily ke svým
počátkům, do pravěku. Od prvního dne si vše museli
získat (oheň, vodu), vyrobit (oděv, nástroje, přístřeší)
a naučit se (které maso se dá jíst a jak jej ulovit, které
bobule se sbírají). Podívaly se i jak to dělají jiné kmeny
- byly v Liberci u 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany, v IQ parku i lunaparku. Naopak
jejich tábor okoukl kmen Policie ČR, kterému  děti
předvedly scénky ze svého pravěkého života, on jim naopak "předvedl", jak jsou náročné vstupní testy k Policii.
Děti si zahrály i bowling, prohlédly si zvířátka na farmě a zařádily si na trampolínách. Prověřily svoje získané
znalosti při spoustě bojovek, ověřily svoji fyzickou zdatnost při pravěké olympiádě na umělém povrchu
fotbalového hřiště v Kobrynově. Na závěr se jim podařilo ulovit mamuta a tak jely domů s naprosto nacpanými
břichy a hlavami plnými zážitků. Většině se domů nechtělo. Letního tábora se účastnilo celkem 35 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 Iltisová, Andrea Iltisová,
Jitka Hanslíčková, David Rozenberg, Marek Škoda, Jan Chudoba a Daniel Táborský, zdravotnice Věra
Podhajská a dále techničtí pracovníci Michal Hanslíček a Petr Iltis.
Program tábora byl sportovní, turistický, tábornický, pohodový. Samozřejmě nechyběla ani celotáborová hra
a výlety do okolí, koupání, spousta her v lese, šifrování, uzlování, orientace, bojovky denní i noční, vaření
v kotlíku, či karneval.
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 v areálu TJ Sokol Heřmanice v Podještědí
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).

Příměstský tábor
V roce 2014 podruhé proběhl také letní příměstský tábor
Rady rodičů při ZŠ Mohylová pod vedením Veroniky
Martínkové a Marie Procházkové. Konal se v termínu
od 25. do 29. srpna 2014, denně od 8 do 16 hod.
Téma bylo Cesta kolem světa.
Děti vyměnily prázdninové nicnedělání za dobrodružství
cestovatele a objevitele. Na palubě vzducholodi
navštívili Anglii, Francii, Českou republiku, Řecko
i Austrálii.
V kupé vlaku směřujícího do Bombaje poznali nové
kamarády. Rozmlouvali s tetovanými námořníky
káhirského přístavu, kouřili dýmku míru s indiány
kmene Kickapoo, tančili masajský rituální tanec,...
Letního příměstského tábora
se účastnilo celkem 14 dětí ve věku 6 až 15 let.
Cena příměstského tábora byla 150,-Kč/dítě/den a zahrnovala materiál i další náklady spojené s programem
(vstupné, cestovné mimo Prahu, zdravotní zajištění akce). Program příměstského tábora byl pestrý, nicméně se
vyvíjel podle počasí. Nechyběly v něm hry, soutěže, sport, kreativní tvoření, apod.
Druhý den došlo i na mokrou variantu.
V pondělí 25. 8. 2014 děti zblízka poznaly Koněpruské jeskyně a odpoledne zakončily procházkou do Berouna.
V úterý 26. 8. 2014 se konal výlet do Technického muzea.
Pak již bylo počasí pěkné, takže ve středu 27. 8. 2014 následovaly Hry bez hranic, procházka v zahradách
na Petříně a návštěva Stanice přírodovědců,
ve čtvrtek 28. 8. 2014 se děti podívaly do Červeného Újezda a na Gutovku
a v pátek 29. 8. 2014 na děti čekalo překvapení v ZŠ Mohylová a výlet do Grébovky zakončený opékáním buřtů.



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 2014/2015 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 4. 9. 2014
od 16 do 18 hodin.
Cena za jeden kroužek pořádaný Radou rodičů na celé školní období byla 800,- Kč (kroužek trval hodinu),
s výjimkou kroužků, jejichž cena na celé školní období byla 1 200,- Kč (kroužek trval hodinu a půl).
U kroužků chovatelství, vaření a turistický tyto ceny neobsahovaly náklady na materiál, cestovné a vstupy.

Seznam kroužků otevíraných Radou rodičů pro školní rok 2014/2015 (na období od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015)
byl následující:

Pondělí: Angličtina pro 2. ročník pí. uč. Marcinová 14:00 - 15:00       12 dětí
Flétna - mírně pokročilí pí. uč. Nikrýnová 14:00 - 15:00         8 dětí
Angličtina pro 1. ročník pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       15 dětí
Chovatel/pěstitel pí. Martínková, Davidová 14:00 - 15:30       21 dětí
Pohybové hry (1. - 3. ročník) pí. uč. Jiránková 14:00 - 15:00       19 dětí
Zpívánky (1. - 5. ročník) pí. uč. Marcinová 15:00 - 15:60         9 dětí
Flétna - začátečníci pí. uč. Nikrýnová 15:00 - 16:00         4 děti
Fotbal/vybíjená/stolní tenis       pí. Martínková, p. Škoda 15:30 - 17:00       19 dětí

Úterý: Angličtina pro 3. ročník pí. uč. Marcinová 14:00 - 15:00       13 dětí
Angličtina pro 4. ročník pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       15 dětí
Čtenářský klub pí .uč. Houšková, Stuchlá 14:00 - 15:30       11 dětí
Tvořeníčko pí. Martínková, Procházková 14:00 - 15:00       16 dětí
Taneční pro kluky a holky pí. Fikar Stránská 14:00 - 15:00       12 dětí
Ruční práce - šití pí. Martínková 15:00 - 16:00         8 dětí
Flétna - pokročilí pí. uč. Nikrýnová 15:30 - 16:30         7 dětí
Vaření pí. Martínková 16:00 - 17:00       10 dětí

Středa: Angličtina pro 2. ročník pí. uč. Marcinová 14:00 - 15:00         9 dětí
AJ zakonč. on-line Scio testem - 5. r. pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       12 dětí
Dramatický  kroužek pí. uč. Kudláčková, Moravcová 14:00 - 15:00       18 dětí
Zumba (1. - 3. ročník) pí. Martínková 14:00 - 15:00       19 dětí
Pravěk (3. - 5. ročník) p. Prouza 14:00 - 15:00         8 dětí
Zumba (4. - 5. ročník) pí. Martínková 15:00 - 16:00       16 dětí
ELIMS - Street Dance pí. Martínková 16:00 - 17:00       10 dětí

Sobota: Turistický kroužek pí. Martínková, sl. Vojtěchovská 1x za měsíc       10 dětí

Celkem navštěvovalo zájmové kroužky pořádané Radou rodičů 301 dětí.

Podrobnější informace pro jednotlivé kroužky:

Zájmový kroužek Dramatický:
vyučující Kateřina Kudláčková, Jana Moravcová
Děti z dramatického souboru ”Kluci, holky a Stodůlky” se setkávaly jednou týdně a těšily se na různé
dramatické hry, jež vycházejí 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. Získávaly základní divadelní průpravu, kterou mohly uplatnit při vystoupení během
Vánoční a Velikonoční výstavy.

Zájmový kroužek Flétna - začátečníci: vyučující Alena Nikrýnová
Kroužek byl určen pro začátečníky i pro děti, které se již s flétnou setkaly (falešní začátečníci).
Děti využívaly noty I. Hlavaté doplněné dalšími zdroji. Vedle hraní se věnovaly dechové gymnastice,
která napomáhá dobrému dýchání nejen při hře na flétnu. Během roku je čekalo několik vystoupení
(např. o Vánocích). Pro úspěšné hraní bylo potřeba hodiny strávené ve škole doplnit pravidelným cvičením doma
(nejlépe 30 minut/den).



Zájmový kroužek Čtenářský klub:
vyučující Michaela Houšková, Klára Stuchlá
Jednalo se o dobrodružnou výpravu plnou neočekávaných
zvratů… Snahou bylo vytvořit prostor pro scházení se dětí nad
knihami. Děti rády četly a čtení považovaly za zvláštní
příležitost k zábavě i poučení. Děti mohly číst a prohlížet
knížky, vybírat si z klubové knihovničky knížky domů,
povídat si o tom, co si přečetly nebo prohlédly a o tom, co se
jim líbilo a nelíbilo, doporučit knížku ostatním, společně si
číst zajímavé a napínavé příběhy, hrát hry, kreslit, zpívat
a bavit se. Cílem při klubových setkáních bylo, aby si děti
samostatně a rády četly knížky podle svého výběru, aby každé
dítě odcházelo ze setkání s knihou, ať už s tou, kterou mělo
rozečtenou již dlouho nebo s tou, kterou si vypůjčilo
z knihovničky a aby si děti doporučovaly knížky navzájem.

První rok svého působení zakončil čtenářský klub slavnostním rozloučením. Jeho členové v úterý 27. 5. 2014
od 16 do 18 hod. zorganizovali a otevřeli první literární kavárnu, která měla bohatý program. Zváni byli nejen
děti, ale i jejich rodiče, přátelé a známí. Kromě dobré kávy a dobrot k zakousnutí byl připraven pestrý program,
v němž se myslelo na všechny: menší děti putovaly pohádkovou zemí, rodiče se mohli seznámit s nejnovějšími
novinkami dětské literatury, společně s dětmi tvořili vlastní „hlavozem“ i otisky svých stop, které by po nich
mohly na Zemi zůstat. Několik rodičů představilo a přečetlo úryvek ze své nejoblíbenější knížky z dětství.
Kavárnu také navštívil oblíbený knihovník Jakub Rychtář a velkým lákadlem bylo zejména autorské čtení
z připravované sbírky poezie pro děti básníka Víta Janoty. Slavnost byla zakončena přípitkem a sfouknutím
první svíčky. Rodičů a dětí, kteří se rozhodli strávit čas s knihami, bylo hodně a o tom, že odcházeli spokojení,
svědčila jejich slova na rozloučenou: „Na shledanou příště!“

V průběhu roku 2014 čtenářský klub pořádal “Snídaně s knihou” postupně pro všechny ročníky. Zájemci
z jednotlivých ročníků se sešli ráno a den zahájili povídáním, čtením a prohlížením knížek. Snídaně byly vždy
obohaceny o nějakou dobrůtku - např. koblihu s čajem.

Po prázdninové pauze v úterý 7. 10. 2014 čtenářský klub obohatili noví členové. Čtenáři je přivítali, ukázali jim
knihovnu, založili průkazky, ale hlavně četli. Nejdřív každý sám ze své vybrané knížky a potom společně.
Tentokrát to byly Pohádky z parkoviště.

V úterý 14. 10. 2014 si čtenářský klub pozval neobvyklou návštěvu - autobus plný knížek - Bibliobus. V něm
přijeli i dva knihovníci, kteří dětem vyprávěli o knihovnách, knížkách a jejich piktogramech a o současných
autorech dětských knížek. Děti si mohly i v této knihovně knížky vypůjčit. Potom následovaly hry a vyrábění
v klubu. Všem dětem se tento program moc líbil.

Na podzim byly opětovně zahájeny snídaně s knihou v úterý 21. 10. 2014 pro páťáky. Téměř dvacet účastníků si
vyprávělo o přečtených knížkách, ale hlavně o knižních novinkách, které jim čtenáři doporučili a z jedné
i úryvek přečetli. I když si všichni museli přivstat, nikdo nelitoval.

V úterý 16. 12. 2014 obdobně proběhla snídaně s knihou pro čtvrťáky.

Čtenářský klub pořádal také tematické snídaně. V úterý 25. 11. 2014 to byla snídaně s komiksem, který je u dětí
oblíbený, takže na ni přišlo téměř 30 čtenářů. Pozvání přijal i knihovník Kuba, který představil nejen své
oblíbené komiksy, ale i žhavé novinky. Pro následující rok čtenářský klub začal připravovat snídani s vodníky
a strašidly, překvapením a postavami Václava Čtvrtka.

Na svátek sv. Martina v úterý 11. 11. 2014 čtenáři navštívili babičky a dědečky v Domě seniorů na Lukách.
Nejdříve jim četli o tradicích, pranostikách a oslavách tohoto svátku. Potom jim z donesených knížek předčítali
nebo jen ukazovali obrázky, povídali si a těšili se na další setkání, tentokrát na vánoční výstavě v ZŠ Mohylová.

V úterý 2. 12. 2014 děti navštívily nově otevřenou knihovnu na Lužinách, kde je přivítala paní knihovnice, která
je seznámila je s knižními novinkami, s knížkou o lišákovi, který má rád knížky (doslova, on je baští) a dále jim
ukázala knížku Pavla Čecha O klíči, předčítala jim z ní a děti kreslily obrázky, co se dá nalezeným klíčem
odemknout. Na závěr se děti ponořily do regálů a vybíraly si knížky na čtení domů.



Zájmový kroužek Zpívánky:  vyučující Dominika Marcinová
Zpívánky byly určeny pro děti, které rádi zpívají, recitují nebo tancují.
Zpívánky je naučily spoustu nových písniček, naučily je nebát se vystoupit a ukázat, co umí.
Děti si v kroužku našli spoustu kamarádů se stejnými zájmy.

Zájmový kroužek Angličtina pro 1. ročník:  vyučující Matylda Sloupová
V pondělí si děti při angličtině hrály, hýbaly se, poslouchaly CD, zpívaly a rozšiřovaly si slovní zásobu.
Pracovaly též s programy na počítači a přečetli si i anglickou knížku.
Děti potřebovaly sešit A4 bez linek, penál a hlavně nadšení a dobrou náladu.

Zájmový kroužek Angličtina pro 2. ročník:  vyučující Dominika Marcinová
Kroužek volně navazoval na Angličtinu s oslíkem Tommym (pro 1. ročník), který byl v minulém roce určen
malým začínajícím angličtinářům a v němž hravou formou, při níž si děti užily spoustu legrace a zábavy, oslík
Tommy provedl děti od počátečních slovíček až k jednoduchým větám. V kroužku se děti učily se nová slovíčka,
snažily se mluvit ve větách a seznamovaly se i se psanou angličtinou.
Oslík Tommy u toho samozřejmě nesměl chybět!

Zájmový kroužek Angličtina pro 3. ročník:  vyučující Dominika Marcinová
Kroužek volně korespondoval s tématy a znalostmi angličtiny v běžné školní výuce. Děti témata hravou formou
opakovaly a rozšiřovaly, hrály anglické hry, učily se nové písničky a básničky.

Zájmový kroužek Angličtina pro 4. ročník:  vyučující Matylda Sloupová
V angličtině děti navazovaly a rozšiřovaly probíraná témata ve škole, pracovaly s internetem a interaktivní
tabulí, hrály si, překládaly si a zpívaly si i písničky zahraničních interpretů, ale také si zapisovaly nová slovíčka,
tvořily křížovky a hrály hry zaměřené na gramatiku.
Též se seznámily se zeměmi, kde se mluví anglicky a s jejich svátky.
Děti potřebovaly sešit A4 bez linek, penál, dobrou náladu a nadšení z objevování nového.

Zájmový kroužek Angličtina pro 5. ročník:  vyučující Matylda Sloupová
V pátém ročníku děti opět prohlubovaly a rozšiřovaly si znalosti o anglicky mluvících zemích, četly si komiksy
i knihy v angličtině, hrály hry, vypracovaly si několik testů "nanečisto". Na závěr roku absolvolaly adaptivní on-
line test firmy Scio (test SCATE), který zpřesnil jejich úroveň podle evropského referenčního rámce pro jazyky.
Děti pak dostaly certifikát s dosaženou úrovní. Test byl nepovinný. Děti potřebovaly penál a desky s košilkami
nebo jen obálku A4, aby si tam zakládaly předem připravené nakopírované papíry.

Zájmový kroužek Ruční práce - šití:
vyučující Veronika Martínková
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. Na první hodinu si děti donesly jehly, křídu, bílou
a černou nit a krabičku špendlíků, které používaly při každé hodině Veškeré výrobky si děti odnášely domů.
Vyučující vystudovala střední školu (obor oděvnictví) a následně Technickou univerzitu v Liberci rovněž
s textilním zaměřením. Tímto své vědomosti, které získala studiem na střední škole a následně dalším studiem,
předávala zajímavou formou dál.

Zájmový kroužek Tvořeníčko:
vyučující Veronika Martínková
Tvořivá práce s mnoha materiály je koníčkem
vyučující, která děti naučila různé techniky a postupy
práce, seznámila je s materiály a předala jim různé
zkušenosti. Děti pracovaly s lepidlem, štětcem, fixy
a barevnými papíry. Jednalo se o směs tvorby z papíru,
plastu, dřeva, přírodnin, atd. Během kroužku děti
procvičovaly motoriku, trpělivost a využívaly svoji
fantazii. Veškeré výrobky si děti odnášely domů.
Kroužek již má několikaletou tradici vyrábět stále nové
a originální výrobky, jejichž tvorba se neopakuje. Již
nyní se děti těší na nové nápady. Děti si na první
hodinu donesly lepidlo, štětec, černý fix, nůžky
a barevné papíry, které pak používaly při každé hodině.



Zájmový kroužek Chovatel/pěstitel:
vyučující Veronika Martínková
Zájmový kroužek byl zaměřen na pozorování přírody,
určování rostlin a zvířat, zkoumání přírodních jevů
a zákonitostí, pokusy, vycházky do přírody, výlety,
kolektivní hry, přírodní zajímavosti, zvířata, domácí
mazlíčky a péče o ně a jejich ubikace, pěstování
zeleniny, péče o rostliny, práce na zahradě, vytváření
pozitivního vztahu k přírodě. Vypěstovanou zeleninu
či bylinky si děti odnášely domů. Kroužek byl určen
všem dětem, které se nebojí pracovat a mají zájem
o zvířata. Děti si na první hodinu přinesly rukavice,
pracovní tričko a tepláky, které pak pravidelně
používaly při každé hodině.

Zájmový kroužek Pravěk: vyučující Michael Prouza
Zájmový kroužek byl určen pro kluky a holky od 2. - 3. ročníků, které zajímá, jak žil pravěký člověk, kteří si
chtěli vyrobit vlastní pazourkový nůž, rozdělat oheň třením dřev, vytepat si bronzovou sponu, anebo si utkat
náramky, kteří chtěli ochutnat pravěký chléb a zabubnovat si na pravěký bubínek.

Níže uvedeným tématům se obvykle věnovali během několika schůzek za sebou, zejména tehdy, když se
vyráběly pravěké výrobky (pazourkový nůž, keramická nádoba, vlněný náramek, apod.). Popis byl vždy spojen
s předváděním a zkoušením zrekonstruovaných předmětů a pravěkých nástrojů. Pro oživení a odreagování bylo
povídání o pravěku a práce na výrobcích prokládáno obvykle několika krátkými pravěkými i nepravěkými
hříčkami.

Témata pravěkých setkání:

1. Seznámení s pravěkem - pravěký test, poznávání pravěkých předmětů, povídání o tom, který je starší.
    Co je archeologie, k čemu slouží. Jak si děti budou hrát na pravěk a co je čeká.

2. Pravěké doby - členění pravěku, nejvýznamnější objevy a pokroky člověka,
    ukázky typických předmětů z daného období.

3. Kámen - štípané a broušené nástroje, ukázky. Pazourek, jeho vznik a jeho náhražky.
    Výroba vlastního pazourkového nože, nejprve pazourkové ostří, pak dřevěná násada a jeho zasazení.
    Zkouška broušení sekeromlatu.

4. Keramika - pravěké nádoby a jejich význam pro časování v pravěku.
    Ozdobné předměty a hudební nástroje. Výroba vlastní nádoby lineární keramiky. Výpal a jeho význam.

5. Textil - oblékání v pravěku, nálezy pravěkého textilu. Popis výroby látek a jejich barvení. Jednoduché
     techniky - tkaní na prstech a na destičkách, výroba náramku či pásku. Zkouška pravěkého barvení.

6. Oheň - význam ohně v pravěku, nálezy ohnišť. Rozdělávání ohně křesáním a třením dřev. Co bylo dřív?
     Demonstrace a praktické zkoušení obou metod.

7. Kov - doba bronzová a doba železná podrobněji, příprava bronzu a tavba železné rudy (popis).
    Kovotepecká a kovolitecká výheň. Tepání jednoduchého šperku za studena.

8. Pravěké vaření - co pračlověk jedl, jak potravu získával. Neolitická revoluce.
    Pravěké recepty, pečení chleba či chlebových hadů, vaření pravěké polévky v pravěké nádobě.

9. Hudba - pravěké hudební nástroje. Bubínky, štěrchátka, flétny.
    Vlastní rekonstrukce pravěké hudby, hraní na pravěké nástroje, poslech pravěkých kapel.

10. Pravěké bydlení - kde pračlověk bydlel, jak spal, jak se jeho obydlí vyvíjelo.
      Bydlení v jeskyni, pod stanem a v pravěkém domě. Jak se staví pravěká chýše. Oheň v domě a komín.



Zájmový kroužek Vaření: vyučující Veronika Martínková
Děti se zaměřily na zručnost, tvořivost, estetiku, nápaditost, radost z přípravy vlastních jídel a nápojů, naučily se
připravovat nejrůznější saláty, pomazánky, nepečené dezerty, slané pečivo z listového těsta, jednoduchá jídla
a buchty, správné stolování, soutěžily o nejchutnější a nejnápaditější jídla. Představila se jim klasická i méně
klasická jídla, doporučovaly a demonstrovaly postupy přípravy jídel. Děti se seznámily s cenami surovin,
pravidly nakupování s důrazem na zdravý životní styl a učily se vzájemné spolupráci.
Děti si na první hodinu donesly zástěru (pracovní triko) a ručník, které následně pravidelně používaly.
Předem domluvené suroviny si děti nosily samy.

Zájmový kroužek Fotbal/vybíjená/stolní tenis: vyučující Veronika Martínková, Marek Škoda
Zájmový kroužek byl zaměřen na podporu pohybové aktivity dětí, na rozvíjení jejich fyzické zdatnosti
a obratnosti. Náplní kroužku byl nácvik herních pravidel vybíjené a fotbalu, herní činnosti jednotlivce a skupiny,
správné dodržování pravidel, hra fair play. Děti rozvíjely především obratnost, rychlost, koncentraci,
prostorovou orientaci, smysl pro týmovou práci a dodržování pravidel. Děti měly možnost se vydovádět
a odreagovat formou mnoha aktivit. Byly vedeny ke sportování pro zdraví a kamarádství.

Zájmový kroužek Pohybové hry: vyučující Petra Jiránková
Tento kroužek byl určen pro kluky a holky z 1. - 3. ročníků, kteří si rádi hrají. V pohybových hrách si vyzkoušeli
a zahráli spoustu malých i velkých pohybových her, jim známých i neznámých. Hry si pak mohly zahrát i venku
s kamarády. V říjnu - listopadu a březnu - květnu (podle počasí) využívali školní hřiště.
Tam převážně hráli míčové hry, trénovali přihrávky, skákali přes švihadlo, soutěžili ve štafetových bězích.
V prosinci - únoru chodily do tělocvičny ZŠ Mohylová, kde cvičily prostná, posilovali a cvičili u žebřin
a trénovali obratnost na lavičkách.
Součástí každé hodiny bylo zahřátí (běhání, honičky), rozcvička, nácvik dovednosti, hry a konečné protažení.

Zájmový kroužek Taneční pro kluky a holky:  vyučující Linda Fikar Stránská
Náplní tohoto kroužku zaměřeného na české i světové muzikálové hity, byla základní pohybová průprava,
rytmické cítění, rozvoj individuálních schopností dětí, radost z pohybu, hudby a prostoru.

Zájmový kroužek Zumba: vyučující Veronika Martínková
Zumba byla upravena speciálně pro dětské možnosti. Kladl
se důraz na zábavnost a hravost. Děti zapojily cviky
na posílení a protažení svalů, vedoucí ke správnému držení
těla. Kroužek vedl děti k základním konceptům jako je
koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce.
Kroužek byl rozdělen pro mladší (1. - 3. ročník) a starší (4. -
5. ročník) děti. Mladší děti cvičily každou středu
od 14 hodin v tělocvičně a starší děti od 15 hodin
ve společenské místnosti. Vybraní členové kroužku se
v neděli 2. 3. 2014 v Praze na Petřinách (ve sportovní hale
ZŠ Petřiny Jih) zúčastnili II. postupového kola  2. ročníku
taneční soutěže pódiových skladeb Česko se hýbe. Dále se
vybraní členové kroužku v sobotu a neděli 29. - 30. 3. 2014 zúčastnili taneční soutěže Jarní pohár (Děti v akci
2014), kde obsadili 2. a 3. místo v kategorii Zumba, 2. a 7. místo v kategorii Street dance a 2. místo v kategorii
Aerobic. Rada rodičů účast na soutěžích podpořila příspěvky na úhradu startovného v celkové výši 3 250,-Kč.

Zájmový kroužek ELIMS: vyučující Veronika Martínková
Tento kroužek byl určen pro všechny holky a kluky, především od 3. ročníků, kteří se chtěly nejen naučit tančit
na oblíbené písničky, ale hlavně se chtěly bavit.
Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace.
Mezi taneční techniky a styly, které lze do Street dance zařadit, patří hip hop new style, hip hop old style
(klasický, počáteční hip hop), hype, funky, součástí toho je jako úplně první lockin’, dále pak poppin’ a house,
ale také základní prvky break dancu.
Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky,
smíšené právě s improvizací.
Ve Street dance nejde jen o to, zapotit se a vybít energii jako ve fitness. Důraz je kladen na rozvoj tanečního
projevu, pohybovou paměť a celkovou tělesnou flexibilitu a kondici a především radost z pohybu.
Na hodinách se děti naučily základní prvky a kroky a jejich spojování do tanečních variací, pracovaly
na zlepšení pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a jejich uvolnění strečinkem.
Později pracovaly na tvorbě konkrétní taneční choreografie a zúčastnily se tanečních soutěží.



Zájmový kroužek Turistický:
vyučující Veronika Martínková, Tereza Vojtěchovská
Kroužek vedly dvě lektorky, jejichž zájmem je
turistika a památky České republiky. V rámci kroužku,
který probíhal 1x měsíčně v sobotu, děti navštěvovaly
hrady, zámky, muzea, skanzeny, atd. Na každém výletě

je čekala nějaká památka, hry, vědomostní soutěže
a samozřejmě spousta zábavy.

V roce 2014 se konaly tyto výlety turistického
kroužku:

8. 3. 2014 Svíčkárna Rodas
(5. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: Náš první výlet v tomto kalendářním roce se
uskutečnil v hojném počtu. Tentokráte jsme se jeli
podívat do svíčkárny Rodas, kde nás čekala prohlídka
a tvorba. Vyráběla se koupelová sůl a mýdélka,
na kterých si děti nechaly záležet. Po výrobě jsme si
prošli celý areál, ve kterém kromě dílen bylo možné
spatřit i minifarmu, perníkovou chaloupku a obchůdek.
Děti zde viděly mnoho druhů zvířat (některé ani
neznaly) a některé děti spatřily i porod kůzlete,
což se stalo nejhezčím zážitkem z tohoto výletu.)

26. 4. 2014 Máslovice
(6. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: Tentokráte jsme se vydali autobusem
do Máslovic, kde nás po malé svačince čekala
prohlídka. Během prohlídky děti nejen poslouchaly,
ale mohly si i vyzkoušet různé náčiní pro tvorbu másla.
Po prohlídce jsme se vydali na naučnou stezkou
Máslovice, která končila u břehu řeky Vltavy.
Zde jsme se naobědvali a po obědě jsme přívozem
přepluli na druhý břeh a vydali se na vlak,
který nás odvezl do Prahy.)

24. 5. 2014 Koněpruské jeskyně
(7. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: Tento výlet jsme pojali opravdu jako turisté.
Autobusem jsme jeli do stanice Králův Dvůr a odtud
jsme se pěšky vydali do Koněpruských jeskyň. Během
cesty nás zastihl silný déšť, přesto cestu všichni
zvládli. Absolvovali jsme prohlídku jeskyň a poté nás
čekala přestávka a různé hry. Nakonec jsme se vydali
lesem do Koněprus, kde jsme nastoupili na autobus
a následně v Berouně přestoupili na vlak do Prahy.)

22. 6. 2014 Chomutov (Zoopark, laňáček, skanzen)
(závěrečný výlet ve školním roce 2013-2014,
  otevřený i pro nečleny kroužku)
(zpráva: Letošní školní poslední výlet se konal
v menším počtu. Náš výlet již tradičně započal jízdou
ve žlutém autobuse. Po menší naučné prohlídce
Chomutova jsme šli do místní zoologické zahrady,
kde jsme spatřili nejen zvířata, ale zároveň jsme využili
tamní hřiště. Po prohlídce ZOO a skanzenu jsme
vyrazili do laňáčku, kde jsme strávili zbytek času.
Nakonec jsme vyrazili stejnou cestou zpět domů.)



27. 9. 2014 Třeboradice, Poštovní muzeum
(1. výlet ve školním roce 2014-2015)
(zpráva: První výlet nového školního roku jsme zahájili
se zcela novou partou dětí. Po společném seznámení,
představení a informování jsme vyrazili na první výlet.
V Třeboradicích se konalo posvícení, kde nám byla
představena minifarma, sledovali jsme pohádku,
poslouchali písně, soutěžili, hráli hry. Někteří odvážní
se vydali naboso po stezce, která byla připravena
ve zdejším areálu a za odměnu se děti podívaly
do věže. Následně jsme se vydali centra Prahy, kde nás
čekala prohlídka Poštovního muzea, po které jsme již
jeli domů.)

18. 10. 2014
(2. výlet ve školním roce 2014-2015)

22. 11. 2014
(3. výlet ve školním roce 2014-2015)

6. 12. 2014
(4. výlet ve školním roce 2014-2015)

Dále mohly děti v ZŠ Mohylová navštěvovat kroužky pořádané Tanečním studiem ”Martina”
pod vedením paní Tomanové, kroužky keramiky pořádané paní Hradilkovou, kroužek bojového umění asociace
TOM a počítačový kroužek Baltík. Baltík je výukový multimediální programovací kreslicí nástroj pro děti
a mládež, který rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Děti se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou
základy práce na PC, s multimédii a také základy algoritmizace a programování.

Děti mohly v ZŠ Mohylová navštěvovat 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".



Adventní dílna
Adventní dílna proběhla v sobotu dne
29. 11. 2014 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 napekly buchty a připravily
pomazánky do kavárny. Rada rodičů též
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 9. do 12. 12. 2014 (úterý - pátek) se slavnostním zahájením ředitelkou
školy dne 9. 12. 2014 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 nejlepšího originálního vánočního anděla. 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.
Letošní novinkou Vánoční výstavy byla nástěnka maminek pod názvem ”Maminky k nakousnutí”,
kde byly návštěvníkům výstavy k dispozici všechny recepty na dobroty,
které maminky, ale i tatínkové či babičky napekly.
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
2014. Díky tomu dostala Rada rodičů na rok 2014 zdarma 30 jednorázových vstupenek do ZOO Praha
(pro dvě dospělé osoby a 28 dětí), které byly rodiči s dětmi plně využity.



Adopce na dálku
Od školního roku 2012/2013 děti prostřednictvím Rady rodičů podporují školní vzdělání indické dívky.
Jmenuje se K. AGALYA a je žákyní 5. třídy základní školy.
Bydlí s rodiči, bratrem a prarodiči v malém domku. Holčička chodí pravidelně do školy, kde je velmi aktivní.
Chová se zodpovědně a ráda by se stala učitelkou.
Díky naší pomoci se nakoupí školní pomůcky, látka na školní uniformu, neodkladná zdravotní péče
a pomůže se s náklady spojenými s docházkou do školy.
V rámci výuky angličtiny si děti se svou kamarádkou dopisují a posílají jí obrázky.
Na žádost rodičů byla v roce 2014 zřízena nástěnka s touto tematikou.



Zpráva o hospoda ření Rady rodi čů při ZŠ Mohylová - o. p. s. za rok 2014

Počáteční stav  finančních prostředků k 1. 1. 2014:
Pokladna      69 500,00 Kč
Běžný účet u ČS    173 916,40 Kč
Celkem    243 416,40 Kč

Příjmy:
Úhrady za tábor - letní    170 950,00 Kč
Úhrady za tábor - příměstský        10 500,00 Kč
Příspěvky rodičů      47 630,00 Kč
Platby za kroužky    255 900,00 Kč
Úroky (bankovní běžný účet)             51,06 Kč
Krajta        2 000,00 Kč
Příjmy za rok celkem    487 031,06 Kč

Výdaje:
Tábor - letní    173 723,00 Kč (včetně příspěvku 150,-Kč/žáka, celkem 2 250,-Kč)
Tábor - příměstský      13 580,00 Kč
Výplaty za tábor - letní (4 vedoucí)       8 500,00 Kč
Odvod daně (z výplat za letní tábor)      1 500,00 Kč
Výplaty za tábor - přím. (2 vedoucí)      4 250,00 Kč
Odvod daně (z výplat za přím. tábor)        750,00 Kč
Výplaty za kroužky (vedoucí)    153 935,00 Kč
Odvod daně (z výplat za ved. kr.)      30 195,00 Kč
Výplaty za soutěže - kr. (vedoucí)        4 250,00 Kč
Odvod daně (z výplat za ved. sout.)          750,00 Kč
Výplaty za kroužky (organizace)        4 250,00 Kč
Odvod daně (z výplat za org. kr.)             750,00 Kč
Výplaty za web (webmaster)        2 125,00 Kč
Odvod daně (z výplat za web)                  375,00 Kč
Úhrada za pronájem (kroužky)      12 921,00 Kč
Příspěvky na výlety (kroužky)           250,00 Kč
Vratky plateb za kroužky        4 350,00 Kč
Příspěvky na startovné (kroužky)        3 250,00 Kč (soutěže Jarní pohár - Děti v akci a Česko se hýbe)
Materiál - kroužky - králíkárna      15 000,00 Kč
Materiál - kroužky - stolní tenis        1 968,00 Kč (síťka, míčky, pálky,...)
Materiál - kroužky - míče        1 828,00 Kč
Materiál - kroužky - ostatní        6 834,00 Kč (termosky, papíry,...)
Materiál - kroužky - zahrada        3 861,00 Kč (1 598 - plastové boxy pro hračky, 2 263 - zahr. altány)
Materiál - Zahradní slavnost        6 567,00 Kč
Materiál - projektový den        3 275,00 Kč
Materiál - ostatní        9 519,00 Kč (4 500 - knihy, 1 020 - placky, 1 500 - odměny pro děti,…)
Příspěvky - výlety a školy v přírodě      6 270,00 Kč (30,-Kč/žáka)
Příspěvky - den dětí         3 347,00 Kč
Krajta (ZOO Praha)        2 000,00 Kč
Adopce na dálku (R) - Indie        4 900,00 Kč
Poplatky (bankovní běžný účet)        3 417,50 Kč
Daň z úroků  (bankovní běžný účet)             9,69 Kč
Služby (ověřování, poštovné)             75,00 Kč
Členský příspěvek (RDMP 2013, 2014)   400,00 Kč (součástí je úrazové pojištění všech účastníků všech akcí)
Pojištění odpovědnosti (ČRDM)        1 375,00 Kč (pro vedoucí všech dětských kolektivů - kroužky, tábory)
Výdaje za rok celkem                     490 350,19 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014:
Pokladna     58 507,00 Kč
Běžný účet u ČS   181 590,27 Kč
Celkem     240 097,27 Kč

V Praze, dne 25. 3. 2015          Vypracoval: Vandasová



Změny v zakládacích listinách a v personálním obsazení

V roce 2014 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy ani statutu obecně prospěšné společnosti.

V roce 2014 nedošlo k žádným změnám ve správní ani v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti.

V roce 2014 rovněž nedošlo k žádným změnám mezi zakladateli (Jan Kružík, Mgr. Pavla Čermáková)
ani v osobě ředitele (Mgr. Pavlína Zdeňková - Kroužková).

Ředitel a všichni členové správní i dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolnicky, bez nároku na odměnu.
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