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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 2013 – činnost Rady rodi čů

Zápis do 1. t říd
Zápis do prvních tříd proběhl ve čtvrtek dne 17. 1. 2013 od 14 do 18 hodin a v pátek dne  18. 1. 2011
od 14 do 17 hodin. Rada rodičů zajišťovala občerstvení prostřednictvím ”dobročinné kavárny”
(vedle počítačové učebny) a dárky pro děti.

Velikono ční výstava
V roce 2013 proběhl již její 11. ročník a to v termínu
od 19. do 22. 3. 2013 od 9 do 17 hodin se slavnostním
zahájením ředitelkou školy dne 19. 3. 2013 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 středu 20. 3. 2013 se
v rámci odpoledního programu uskutečnilo vystoupení dětí
z folklórního souboru Lučinka. Ve čtvrtek 21. 3. 2013 se
v rámci odpoledního programu od 15 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
velikonoční závěs. 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, kterým tentokrát bylo recitační pásmo ”Přivoláváme jaro”. Už před
architektonickou přípravou výstavy si jako velké hvězdy nadiktovali požadavky na rozmístění domečků ve
společenské místnosti, aby se tam celý soubor vešel. Soubor se tam sice vešel, ovšem diváci museli přijít
nadvakrát…
Velikonoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků.

Noc s Andersenem
Ve dnech 5. - 6. 4.2013 proběhl jubilejní desátý ročník tradiční
a oblíbené Noci s Andersenem, tentokrát jako akce školní družiny.
Byla zahájena pohádkou s názvem ”Z pohádky do pohádky”, byla
úžasná, legrační a hrály ji i děti. Po pohádce se děti vydaly na
báječný guláš Hanse Christiana Andersena do jídelny. Potom hrály
soutěže ve skupinkách, četly a předváděly vlastní vystoupení, které
si připravily samy. Také si připomněly, kdo byl pan Andersen a co
napsal. Před spaním ještě shlédly pohádku ”Sněhová královna”.
Rada rodičů poskytla příspěvek 5 500,- Kč na divadlo pro děti .

Vybavení pro kulturní, sportovní, spole čenské a jiné akce
Na jaře roku 2013 se Rada rodičů rovněž podílela na pořízení vybavení pro kulturní, sportovní, společenské
a jiné akce pro děti, které pořádá.
Jednalo se zejména o zahradní (venkovní) houpačku pro děti za cenu 16 160,-Kč a o tzv. skládací ”pivní sety”
(kombinace stolu a dvou lavic z masivního dřeva odolného vůči větru, slunci a vlhku) pro 10 osob
(síla dřeva: 2,8 cm, délka: 220 cm ;  stůl: šířka: 50 cm, výška: 76 cm ;  lavice: šířka: 25 cm, výška: 46 cm,
 síla železného rámu a nohou: 2,8 x 2,8 x 0,22 cm)
v počtu 5ks za celkem 7 395,-Kč pro posezení při všech akcích probíhajících na zahradě školy.
Rada rodičů děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli a umožnili tak pořízení tohoto vybavení,
které pak bylo (a je) v následujících měsících (nejen) roku 2013 hojně využíváno.



Kurz Školi čka
Cílem kurzu Školička, který jsme pro budoucí prvňáčky pořádali již osmým 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
6. lekce: početní představy
7. lekce: opakovací hodina
V roce 2013 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 13. 3. 2013
do 10. 4. 2013 včetně a zimní v termínu od 13. 11. 2013 do 11. 12. 2013. Jejich součástí byly pro rodiče
ukázkové hodiny českého jazyka (2. lekce), matematiky (3. lekce) a předmětu Člověk a svět (4. lekce) i beseda
s p. Vondrákovou z Klubu rodičů a učitelů Společnosti pro talent a nadání (STaN) o rozvoji talentu a nadání
u dětí (3. lekce).

Odpoledne za školou
Vrcholem a slavnostním ukončením kurzu Školička bylo Odpoledne za školou. Uskutečnilo se ve středu
5. 6. 2013 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 tentokrát z důvodu dešťů, povodní a podmáčené zahrady konala až v úterý 18. 6. 2013
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 5 565,- Kč.

Projektové dny
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na nákup materiálu na projektové dny.
Celoškolní projektový den na téma Praha se konal v pátek 12. 4. 2013.

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 25. 6. 2013 od 17 hodin. Moderovali ji žáci 4.B Ema Štětinová a 4.A Jakub Maličkay.
Program začal hudebními a tanečními vystoupeními žáků 5.A a 5.B. Následovalo vystoupení kroužku Zumba
a modní přehlídka. V průběhu slavnosti bylo možné prohlédnout si prezentace jednotlivých tříd školy, tabla
pátých ročníků a hlasovat ve výtvarné soutěži. Na závěr se uskutečnilo stužkování páťáků.
Rada rodičů tak jako každoročně zajišťovala občerstvení prostřednictvím ”dobročinné kavárny”
a podílela se i na pořízení materiálu pro tuto slavnost ve výši 4 531,-Kč.



Letní tábor
Letní tábor, který tak jako každoročně pořádala Rada rodičů, se konal pod názvem ”Hvězdná brána”
v termínu od soboty 29. 6. 2013 do soboty 13. 7. 2013. Díky povodním děti tentokrát využili kopcovitý terén
v Heřmanicích v Podještědí, kterému říkaly Kobrynov. Chatičky, louka, malé hřiště, les. Žádná voda hrozící
povodní. Bohužel spousta klíšťat. Ale to byla jediná hrozba. Ostatní výpravy hvězdnou bránou na jiné planety
za poznáním či za novými technologiemi se zdařily. Letního tábora se účastnilo celkem 42 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 Hanslíčková,
Ondřej Brejla, David Rozenberg a Petr Iltis, zdravotnice Věra Podhajská a dále techničtí pracovníci Michal
Hanslíček a Ivan Polák.
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 2013 poprvé proběhl také letní
příměstský tábor Rady rodičů při ZŠ
Mohylová pod vedením Veroniky Vojáčkové
a Marie Procházkové. Konal se v termínu
od 26. do 30. srpna 2013, denně
od 8 do 16 hod. Téma bylo  Malý zálesák.
Zálesák nenásilně vede děti a mládež
k utužování tělesné zdatnosti, otužilosti
i zdraví, k posilování odvahy a samostatnosti,
k prohlubování všestranných znalostí,
dovedností i správných návyků. K dobrým
vlastnostem zálesáka patří rozvaha a klid,
schopnost správně se rozhodnout ve správný
okamžik. Tomu se ovšem musí každý naučit.
A děti chtěly být dobrými zálesáky.
Letního příměstského tábora se účastnilo
celkem 10 dětí ve věku 6 až 15 let. Cena
příměstského tábora byla 150,-Kč/dítě/den.
Program příměstského tábora byl pestrý, nicméně se vyvíjel podle počasí. Nechyběly v něm hry, soutěže, sport,
kreativní tvoření, apod.
První i druhý den došlo na mokrou variantu.
V pondělí 26. 8. 2013 děti navštívily pražskou ZOO.
V úterý 27. 8. 2013 se konal výlet s překvapením do Muzea policie na Karlově.
Pak již bylo počasí pěkné, takže ve středu 28. 8. 2013 děti vyjely na zámek Nelahozeves,
ve čtvrtek 29. 8. 2013 se děti podívaly do skláren Nižbor, kde na ně rovněž čekalo překvapení,
stejně jako v pátek 30. 8. 2013, kdy děti vyrazily na Okoř.



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 2013/2014 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 5. 9. 2013
od 16 do 18 hodin.
Cena za jeden kroužek pořádaný Radou rodičů na celé školní období byla 800,- Kč (kroužek trval hodinu),
s výjimkou čtenářského klubu, jehož cena na celé školní období byla 1 200,- Kč (kroužek trval hodinu a půl).
Seznam kroužků otevíraných Radou rodičů pro školní rok 2013/2014 (na období od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2014)
byl následující:

Pondělí: Zpívánky (1. - 5. ročník) pí. uč. Marcinová 14:00 - 15:00       10 dětí
AJ s oslíkem Tommym (1. ročník)  pí. uč. Marcinová 15:00 - 16:00         4 děti
Počítače (1. - 3. ročník) sl. Vojáčková 14:00 - 15:00       16 dětí
Flétna - začátečníci pí. uč. Nikrýnová 14:00 - 15:00         8 dětí
Flétna - začátečníci pí. uč. Nikrýnová 15:00 - 16:00         7 dětí
Pohybové hry (1. - 3. ročník) pí. uč. Jiránková 14:00 - 15:00       15 dětí
”Arduino” p. Martínek 16:15 - 17:15         7 dětí

Úterý: AJ s oslíkem Tommym (1. ročník) pí. uč. Marcinová 14:00 - 15:00       14 dětí
Angličtina (2. ročník) pí. uč. Marcinová 15:00 - 16:00       11 dětí
Angličtina za školou (3. ročník) pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       13 dětí
Čtenářský klub pí .uč. Houšková, Stuchlá 14:00 - 15:30         7 dětí
Zumbička (1.- 3. ročník) sl. Vojáčková 14:00 - 15:00       20 dětí
Počítače 3. - 5. ročník sl. Vojáčková 15:00 - 16:00       11 dětí
Flétna - mírně pokročilí pí. uč. Nikrýnová 15:00 - 16:00         5 dětí

Středa: Angličtina za školou (4. ročník) pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       13 dětí
Dramatický  kroužek pí. uč. Kudláčková, Moravcová 14:00 - 15:00       30 dětí
Výtvarný kroužek   pí. uč. Benešová 14:00 - 15:00         5 dětí
Tvořeníčko sl. Vojáčková 14:00 - 15:00       11 dětí
Zumba (4. - 5. ročník) sl. Vojáčková 15:00 - 16:00       17 dětí
Ruční práce - šití sl. Vojáčková 16:00 - 17:00         6 dětí
M-tým sl. Vojáčková 17:00 - 18:00       10 dětí
Pohybové hry (3. - 5. ročník) pí. uč. Jiránková 14:00 - 15:00       11 dětí

Pátek: Korálkové tvoření sl. Vojáčková 14:00 - 15:00         6 dětí
AJ zakonč. on-line Scio testem - 5. r. pí. uč. Sloupová 14:00 - 15:00       10 dětí

Sobota: Turistický kroužek sl. Vojáčková, sl. Vojtěchovská 1x za měsíc         16 dětí

Celkem navštěvovalo zájmové kroužky pořádané Radou rodičů 283 dětí.

Podrobnější informace pro jednotlivé kroužky:

Zájmový kroužek Angličtina s oslíkem Tommym: vyučující Dominika Marcinová
Kroužek byl určen malým začínajícím angličtinářům (1. ročník). Oslík Tommy provedl děti od počátečních
slovíček až k jednoduchým větám. Vše probíhalo hravou formou, děti si užily spoustu legrace a zábavy.

Zájmový kroužek Angličtina pro 2. ročník:  vyučující Dominika Marcinová
Kroužek volně navazoval na Angličtinu s oslíkem Tommym (pro 1. ročník). Děti si hrály, 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 za školou: vyučující Matylda Sloupová
Odpolední kroužek byl určen pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří chtěli prohloubit a upevnit své znalosti angličtiny.
Zpívali, naučili se básničky a jazykolamy a též využívali PC podporu (hlavně on-line cvičení a hrátky). Hodiny
byly vedeny převážně v angličtině. Děti si vytvořily i svoji vlastní "učebnici" a pod heslem ”Hlavu vzhůru!”
uvítali i ty čtvrťáky a páťáky, kterým ještě angličtina neučarovala a v dopoledních hodinách se jim tolik nedařilo.



Zájmový kroužek Arduino:  vyučující Jiří Martínek
Kroužek byl určen pro děti 4. a 5. tříd (výjimečně mladší), které se naučily postavit si například vlastního robota,
různé blikače a bzučáky, automatická zařízení pro řízení osvětlení a teploty, domácí web server a mnoho dalších.
V kroužku se děti setkaly nejen s programováním, ale také se základy elektrotechniky, které jsou nezbytné
pro práci s mikropočítačem (základní modul Arduino MEGA 2560). Co se naučily:
- používání elektronických součástek
- využití PC při návrhu a konstrukci
- základy programování mikroprocesorů na bázi ARDUINO
- požívání různých druhů čidel a snímačů
- jazyk Wiring (nadstavba C) s mikropočítačem Arduino Duemilanove (Uno)

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.
Před Vánoci, v úterý 17. 12. 2013 od 14:15 uspořádal
čtenářský klub čtení v Domě seniorů (”Lukáš”).

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 Korálkové tvoření:
vyučující  Veronika Vojáčková
Děti se začaly učit navlékat korálky různých velikostí,
různé náramky s různou náročností, náhrdelníky,
náušnice, zvířátka z korálků.
Během kroužku děti procvičovaly motoriku, trpělivost
a využívaly svoji fantazii. Veškeré výrobky si děti
odnášely domů. Tvořivé práci s korálky se vyučující
věnuje již několik let a tímto ráda své zkušenosti a postupy předávala dále.



Zájmový kroužek Počítače: vyučující Veronika Vojáčková
Kroužek byl rozdělen do dvou skupin. První skupina byla určena pro všechny děti od 1. do 3. třídy a druhá
skupina pro žáky 4. a 5. ročníků.. Jeho cílem bylo učit děti hravou formou základním dovednostem s PC,
efektivnímu vyhledávání na internetu, malování, MS Windows, možnosti zpracování fotografií, práce s USB,
atd.

Zájmový kroužek Příprava na jazykové zkoušky: vyučující Matylda Sloupová
Odpolední kroužek byl určen pro žáky 4. a 5. ročníků, kterým angličtina šla, ale chtěli se ještě zlepšit a potvrdit
si své zlepšení ve standardizovaných testech - YLE Movers (YLE - Young Learners English Tests).
Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku 7–12 let. Starters, Movers a Flyers jsou jednotlivé stupně vedoucí
ke hlavní skupině zkoušek Cambridge ESOL (např. KET a PET). Zkoušky YLE jsou koncipovány tak, že děti
začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají
stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury. Jednotlivé části jsou zaměřeny na praktické jazykové dovednosti
a děti jsou podporovány v tom, aby aktivně komunikovaly. Tím získají více praxe a vzroste jejich sebejistota.
Všechny děti, které skládají zkoušku YLE, obdrží certifikát. Tento test je placený (cca 1200,-Kč) a skládá se na
speciálně proškolených pracovištích. Test trvá cca hodinu, skládá se z několika částí, poslech - cca 25 min,
čtení/psaní - cca 30 min, komunikační dovednosti - cca 7 min.
Hodiny byly vedeny převážně v angličtině, děti využívaly internetové podpory, CD s poslechy a pracovaly
s učebnicí Fun for Movers.

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. 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 Pohybové hry: vyučující Petra Jiránková
Tento kroužek byl určen pro kluky a holky, kteří si rádi hrají. Kroužek byl rozdělen do dvou skupin. První
skupina byla určena pro všechny děti od 1. do 3. třídy a druhá skupina pro žáky od 3. do 5. ročníků.
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.

Zájmový kroužek Tvořeníčko: vyučující Veronika Vojáčková
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.



Zájmový kroužek Výtvarný: vyučující: Jiřina Benešová
Výtvarný kroužek byl určen pro všechny tvořivé děti, které rády kreslí, malují a nebojí se vyzkoušet různé
techniky a naučit se něco nového.

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 Zumba: vyučující Veronika Vojáčková
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 a starší žáky. Mladší žáci
cvičili od 15 hodin ve společenské místnosti a starší žáci
od 16 hodin v tělocvičně.
Vybraní členové kroužku se v sobotu 1. 6. 2013 zúčastnili
v O2 aréně celorepublikové přehlídky soutěže Česko se
hýbe.

Zájmový kroužek Turistický:
vyučující Veronika Vojáčková, 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 2013 se konaly tyto výlety turistického kroužku:

16. 3. 2013 ZOO Trója
(4. výlet ve školním roce 2012-2013)
(zpráva: První výlet v tomto kalendářním roce - do Zoo Trója.
V malém počtu jsme prošli vše, co nás zajímalo. Spatřili nové
přírůstky i stavbu nového pavilonu. Do Zoo jsme vyrazili v den,
kdy se otevírala Zakázanka – stezka uprostřed skalního
masivu. V tento den se na Zakázance zároveň uskutečnil
závod párů, kterého se účastnili naši turisté Lukáš Dedouch
a Matouš Vokatý. Výlet jsme si kvůli výsledkům prodloužili, ale
vyplatilo se, jelikož kluci závod vyhráli. Získali pohár ředitele
Zoo za 1. místo v běhu Zakázankou a zároveň obdrželi
vstupenku pro 4 osoby do Zoo a do zázemí chovu lachtanů.)

6. 4. 2013
(6. výlet ve školním roce 2012-2013)

4. 5. 2013 Botanicus Ostrá
(7. výlet ve školním roce 2012-2013)
(zpráva: V květnu jsme v hojném počtu jeli vlakem do Ostré,
kde nás již čekala prohlídka zdejšího středověkého městečka.
Po prohlídce městečka následovalo loutkové divadlo na
náměstí, které jsme sledovali i přesto, že pršelo. Po
představení jsme všichni zkoušeli různá řemesla a prošli
labyrinty, které se nacházejí v zahradách. Zároveň jsme se
podívali na zvířátka. Po prohlídce a tvorbě jsme se vydali zase
vlakem zpět domů.)



8. 6. 2013 Jihlava
(závěrečný výlet ve školním roce 2012-2013,
  otevřený i pro nečleny kroužku)
(zpráva: Na náš poslední výlet školního roku jsme se vydali
do Jihlavy, kde jsme strávili opravdu celý den. Nejprve jsme
vyrazili do jihlavského podzemí, které uchvátilo nejen děti, ale
i dospělé. Po menší přestávce jsme se šli podívat na náměstí
a následně do zdejšího muzea, které děti uchvátilo
při jakýchkoliv možnostech zkoušení starých řemesel.
Po prohlídce jsme na náměstí zahájili obědovou a zmrzlinovou
pauzu. Po dodání energie jsme šli do zdejší Zoo, kde kromě
klasické prohlídky děti mohly využít i různá stanoviště, která
byla po Zoo rozmístěna. Zde jsme strávili celé odpoledne
a večer jsme se vrátili zpět domů.)

14. 9. 2013 Náprstkovo muzeum,  Klamoklání
(1. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: Náš první turistický výlet nového školního roku jsme
zahájili v hojném počtu v Praze. Nejprve jsme jeli do centra,
podívat se na památky, a následně jsme si šli prohlídnout
Náprstkovo muzeum. Po prohlídce a svačince jsme vyrazili dál
a došli až do parku Klamovka, kde se konalo Klamoklání.
Sledovali jsme program, nakupovali, zkoušeli brnění, hráli hry
a zkrátka vše, co nás bavilo.)

19. 10. 2013 Chvalský zámek, Gutovka
(2. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: Druhý výlet jsme si užili v duchu pohádek. Jeli jsme
do Chvalského zámku, kde jsme si prohlídli nejen zámek, ale i
sklepení, kde si děti užily interaktivní výstavu a hernu. Po
prohlídce jsme cestovali dál a to do parku Gutovka, kde byl
taktéž program pro děti na téma Devatero pohádek. Děti zde
plnily úkoly a získávaly odměny. Nakonec jsme se vrátili,
jelikož jsme však dorazili dříve, strávili jsme ještě nějaký čas v
čajovně, kde jsme hráli stolní hry, ping pong a vychutnali si
mnoho čajů.)

16. 11. 2013 Přerov nad Labem
(3. výlet ve školním roce 2013-2014)
(zpráva: V hojném počtu jsme se vydali do skanzenu v
Přerově nad Labem, kde nás čekala prohlídka. Mohli jsme
spatřit řezbáře, kováře a další řemesla, která zde byla
předváděna. Kromě zhlédnutí jsme měli možnost i některá
řemesla vyzkoušet. Po příjemně stráveném dni a s kupou
výrobků jsme vyrazili zpět domů.)

8. 12. 2013 Centrum Prahy
(4. výlet ve školním roce 2013-2014,  Mikulášská dílna, pohádkové vánoce v Betlémské kapli, prohlídka Prahy)

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".



Adventní dílna
Adventní dílna proběhla v sobotu dne
30. 11. 2013 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 10. do 13. 12. 2013 (úterý - pátek) se slavnostním zahájením ředitelkou
školy dne 10. 12. 2013 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 přání. 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. včetně divadelního představení dramatického kroužku v jídelně školy pod
názvem O Hvězdě. Jednalo se o nádherné stínové divadlo s prskavkami. Divákům se z kulturního zážitku
podlamovala kolena. (Toto představení pak dramatický kroužek zopakoval ještě dvakrát pro žáky školy.)
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
2013. Díky tomu dostala Rada rodičů na rok 2013 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 4. 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.



Zpráva o hospoda ření Rady rodi čů při ZŠ Mohylová - o. p. s. za rok 2013

Počáteční stav  finančních prostředků k 1. 1. 2013:

Pokladna      77 482,00 Kč
Běžný účet u ČS    110 927,20 Kč
Celkem    188 409,20 Kč

Příjmy:
Úhrady za tábor - letní    176 110,00 Kč
Úhrady za tábor - příměstský        12 000,00 Kč
Příspěvky rodičů      79 200,00 Kč
Platby za kroužky    226 280,00 Kč
Úroky           121,69 Kč
Krajta        2 000,00 Kč
Příjmy za rok celkem    495 711,69 Kč

Výdaje:
Tábor - letní    178 908,00 Kč (včetně příspěvku 150,-Kč/žáka)
Tábor - příměstský        7 354,00 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)    124 864,00 Kč
Odvod daně (z výplat za ved. kr.)      21 736,00 Kč
Výplaty za kroužky (organizace)        4 250,00 Kč
Odvod daně (z výplat za org. kr.)             750,00 Kč
Úhrada za pronájem (kroužky)      11 221,00 Kč
Příspěvky na výlety (kroužky)        1 933,00 Kč
Vratky plateb za kroužky        2 300,00 Kč
Materiál - Zahradní slavnost        4 531,03 Kč
Materiál - houpačka (venkovní)      16 160,00 Kč
Materiál - stůl a dvě lavice (venkovní)  7 395,00 Kč (celkem 5 ks, skládací ”pivní set” pro 10 osob,
   z masivního dřeva odolného vůči větru, slunci a vlhku,

 pro posezení při všech akcích probíhajících na zahradě

 stůl: délka: 220, šířka: 50, výška: 76, síla dřeva: 2,8 cm,
   lavice: délka: 220, šířka: 25, výška: 46, síla dřeva: 2,8 cm

 síla železného rámu a nohou: 2,8 x 2,8 x 0,22 cm)
Materiál - ostatní      16 159,80 Kč (mat. na knihy, projektové dny, odměny pro děti,…)
Příspěvky - Noc s Andersenem        5 500,00 Kč (divadelní představení pro děti)
Příspěvky - výlety a školy v přírodě      5 970,00 Kč (30,-Kč/žáka)
Příspěvky - den dětí         5 165,00 Kč
Krajta (ZOO Praha)        2 000,00 Kč
Adopce na dálku (R) – Indie        4 900,00 Kč
Poplatky (bankovní běžný účet)        3 071,66 Kč
Služby (ověřování, poštovné)           106,00 Kč
Pojištění odpovědnosti (ČRDM)        1 430,00 Kč (pro vedoucí všech dětských kolektivů - kroužky, tábory)
Výdaje za rok celkem                     440 704,49 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2013:

Pokladna     69 500,00 Kč
Běžný účet u ČS   173 916,40 Kč
Celkem     243 416,40 Kč

Vypracoval: Vandasová

V Praze, dne 25. 3. 2014



Změny v zakládacích listinách a v personálním obsazení

V roce 2013 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy ani statutu obecně prospěšné společnosti.

V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve správní ani v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti.

V roce 2013 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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