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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 inspirovala přípravný kurz ”Školi čka” , ”Odpoledne za školou”, závěrečné vyvrcholení 
přípravného kurzu ”Školička” i 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 pořádá vánoční a velikonoční výstavy a adventní dílny - čím více lidí se zapojí 
do jejich příprav a realizace, tím hezčí a příjemnější tyto akce jsou. 

Vánoční a velikonoční výstavy 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. 

Adventní dílny Rada rodičů pořádá v sobotu před první nedělí adventní. 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 2018 – činnost Rady rodi čů 

Velikono ční výstava 
V roce 2018 proběhl již její 15. ročník a to 
v termínu od 20. do 23. 3. 2018 od 9 do 17 hodin 
se slavnostním zahájením ředitelkou školy dne 
20. 3. 2018 v 17 hodin, jehož součástí bylo nejen 
vystoupení dětí, ale i souboru „SUMO“ (sbor 
učitelek Mohylky). 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. V rámci odpoledního programu 
se ve středu 21. 3. 2018 uskutečnilo vystoupení 
dětí z folklórního souboru Lučinka a ve čtvrtek 
22. 3. 2018 prodejní výstava výrobků dětí. 
Tradiční velikonoční soutěž tentokrát byla 
o nejhezčího 3D králíka. 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. 
 
Vystaveny byly i práce dětí z okolních mateřských škol Srdíčko, Rumcajs a Sluníčko pod střechou. 
 
Velikonoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků. 

Noc s Andersenem 
Ve dnech 23. - 24. 3. 2018 proběhl třináctý ročník tradiční a oblíbené Noci s Andersenem, akce školní družiny. 
Rada rodičů poskytla příspěvek 560,- Kč na materiál. 

Zápis do 1. t říd 
Zápis do prvních tříd proběhl ve čtvrtek dne 12. 4. 2018 od 14 do 18 hodin a v pátek dne 13. 4. 2018 
od 14 do 17 hodin. Rada rodičů zajišťovala občerstvení prostřednictvím dobrot do ”dobročinné kavárny” 
(vedle počítačové učebny) a dárky pro děti. 

Vybavení pro kulturní, sportovní, spole čenské a jiné akce 
V roce 2018 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 knihy pro děti za cenu 9 541,-Kč, materiál na snídaně s knihou a literární kavárnu, které 
pořádá čtenářský kroužek, za cenu 672,-Kč a v neposlední řadě o papíry a ostatní materiál na činnost kroužků 
za cenu 1 385,-Kč. 
 
Rada rodičů děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli a umožnili tak pořízení tohoto vybavení,  
které pak bylo (a je) hojně využíváno. 
 



Kurz Školi čka 
Cílem kurzu Školička, který jsme pro budoucí 
prvňáčky pořádali již patnáctým 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 několika 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: 
- rozvoj hrubé motoriky, výskoky, přeskoky, udržování rovnováhy, cvičení s míčem 
- rozvoj jemné motoriky, vystřihovánky, skládačky, vytrhávání tvarů, skládání obrazců ze sirek 
- rozvoj grafomotorických dovedností, psaní do mouky, správný posed, držení tužky, sklon papíru,  
   procvičování kloubů 
- rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace, rozlišování materiálů, shody a rozdíly, puzzle 
- rozvoj sluchového vnímání 
- rozvoj početních představ 
- rozvoj myšlení a řeči 
V roce 2018 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 kurz měl čtyři lekce v termínu od 28. 2. 2018 do 21. 3. 2018 včetně 
a zimní kurz měl čtyři lekce v termínu od 21. 11. 2018 do 12. 12. 2018 včetně. 

Odpoledne za školou 
Vrcholem a slavnostním ukončením kurzu Školička bylo Odpoledne za školou. Uskutečnilo se ve středu 
6. 6. 2018 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. Součástí odpoledne byla i závěrečná hra o poklad. 
Rada rodičů opět zajišťovala občerstvení prostřednictvím ”dobročinné kavárny”. 

Den dětí 
Oslava dne dětí se konala dne 5. 6. 2018 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 8 063,-Kč. 

Projektové dny 
Rada rodičů poskytla žákům ZŠ Mohylová příspěvek na nákup materiálu na projektové dny 
ve výši 5 619,-Kč. Celoškolní projektový den na téma „Španělsko“ a „den španělské kuchyně“ 
za účasti zástupců španělského velvyslanectví se konal v pátek 23. 2. 2018. 

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

Zahradní slavnost 
Proběhla v úterý dne 26. 6. 2018 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 8 249,-Kč. 



Letní tábor  

Letní tábor, který tak jako 
každoročně pořádala Rada 
rodičů, se konal pod názvem 
”Piráti z He řmanic”  v termínu 
od soboty 30. 6. 2018 
do soboty 14. 7. 2018. 
Obyvatelé tamního ostrova 
museli mít radost - přijela 
tentokrát parta pirátů. Počasí se 
vydařilo, celá hra děti uchvátila 
a všichni si to užili: plavba 
neznámým územím, pařba 
a hazardní hry na Tortuze, 
přepadení královským vojskem 
a rum tekl proudem. Dopluli 
k břehům neprobádané 
pevniny, kterou budou 
objevovat příští rok. Letního 
tábora se účastnilo celkem 
35 dětí ve věku 7 až 18 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 
Zuzana Iltisová, oddíloví 
vedoucí Adéla Brejlová, 
Andrea Iltisová, Karolína 
Krutinová, Jaroslava Hanzová, 
Jan Chudoba a Tomáš Zlatník, 
kuchařka Jitka Hanslíčková 
a její pomocník Petr Iltis 
a zdravotník Martin Vocílka. 
Organizační, hospodářské 
a finanční záležitosti včetně 
vedení účetnictví zajišťovala 
Simona Kocourková. 
Program tábora byl sportovní, turistický, tábornický, pohodový. Samozřejmě nechyběla ani celotáborová hra 
a výlety do okolí, koupání, spousta her v lese, šifrování, uzlování, orientace, bojové hry 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). 
Rodiče měli možnost poznat táborníky na následném víkendovém pobytu v září 2018 v Soběslavi pro všechny. 

Příměstský tábor  

V roce 2018 pošesté proběhl také letní příměstský tábor Rady rodičů při ZŠ Mohylová pod vedením 
Veroniky Martínkové , Marie Procházkové a Terezy Stuchlé. Konal se v termínu od 27. do 31. srpna 2018, 
denně od 8 do 16 hod. Letního příměstského tábora se účastnilo celkem 18 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, vyvíjel se 
podle počasí. Nechyběly v něm hry venku i uvnitř, soutěže, sport, kreativní tvoření, výlety, poznávání Prahy, 
apod. 



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 2018/2019 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 6. 9. 2018  
od 16 do 18 hodin. 
Cena za jeden kroužek pořádaný Radou rodičů na celé školní období byla 1 000,- Kč (kroužek trval hodinu), 
s výjimkou kroužků, jejichž cena na celé školní období byla 1 500,- Kč (kroužek trval hodinu a půl) 
nebo 1 200,-Kč (kroužky angličtiny) a kroužků pro maximálně pět dětí (otevřených na přání rodičů). 
U turistického kroužku tyto ceny neobsahovaly náklady na materiál, cestovné a vstupy. 
Seznam kroužků otevíraných Radou rodičů pro školní rok 2018/2019 (na období od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019) 
byl následující: 
 
Pondělí: Flétna - začátečníci pí. uč. Nikrýnová  14:00 - 15:00 10 dětí 
 Angličtina pro 2. ročník  pí. uč. Betincová  14:00 - 14:45   5 dětí 
 Angličtina pro 3. ročník  pí. uč. Pokorná  14:00 - 15:00   8 dětí 
 Angličtina pro 4. ročník  pí. uč. Betincová  15:00 - 15:45   5 dětí 
 Angličtina pro 1. ročník  pí. uč. Pokorná  15:00 - 16:00   8 dětí 
 
Úterý: Flétna - pokročilí pí. uč. Nikrýnová  14:00 - 15:00   7 dětí 
 Čtenářský klub pí .uč. Houšková, pí .uč. Stuchlá  14:00 - 15:30   9 dětí 
 Tvořeníčko pí. as. Frydryšková  14:00 - 15:00   6 dětí 
 Pódiové skladby pí. uč. Srbová  14:00 - 15:00 13 dětí 
 Florbal - začátečníci p. Mucha  15:00 - 16:00 12 dětí 
 
Středa: Dramatický kroužek pí. uč. Moravcová  14:00 - 15:00 17 dětí 
 Výtvarný kroužek pí. uč. Pijáková  14:00 - 15:00 19 dětí 
 Ruční práce (šití drobností) pí. as. Červenková, pí. as. Martínková  14:00 - 15:30   8 dětí 
 
Pátek: Florbal p. Mucha  13:45 - 15:15 18 dětí 
 Středověk (1x za měsíc) pí. Hrbková  14:00 - 18:00   7 dětí 
 
Sobota: Turistický kroužek pí. Chudá, p. Chudý    1x za měsíc 14 dětí 
 
Celkem navštěvovalo zájmové kroužky pořádané Radou rodičů 166 dětí. 
 
Podrobnější informace pro jednotlivé kroužky: 
 
Zájmové kroužky Angličtina pro 1. a 3. ročník:   
vyučující Jitka Pokorná 
V těchto kroužcích děti pracovaly bezpřekladovou metodu, učily se 
zejména formu písniček, básniček, říkanek a krátkých příběhů. Hrály 
hry, pracovaly s obrázky, kreslily, vybarvovaly a hýbaly se. Stačil jim 
penál s tužkou, perem a pastelkami. 
 
Zájmové kroužky Angličtina pro 2. a 4. ročník:  
vyučující Barbara Betincová  
Jednalo se o kroužky pro maximálně pět dětí otevřené na přání rodičů. 
 
Zájmový kroužek Výtvarný: 
vyučující Veronika Pijáková 
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 Turistický: 
vyučující Tomáš Červenka, Martina Červenková 
Kroužek byl určený pro děti od první do páté třídy se zájmem 
o poznávání nejen kulturních a historických památek, ale i se zájmem 
o přírodu a procházky spojené s nevšedním zážitkem. Na každém 
výletě je čekalo něco zajímavého, hry, vědomostní soutěže 
a samozřejmě i spousta zábavy. 



V roce 2018 se konaly tyto výlety turistického kroužku: 
 
17. 2. 2018 Řeporyjský masopust  
(4. výlet ve školním roce 2017-2018) 
Tentokrát se děti vypravily autobusem do Řeporyj, kde 
si nejdříve vyrobily masky na masopust v kreativní 
dílně studia Bubec. Poté šly s masopustním průvodem 
na zahradu a do sochařského ateliéru, kde byla k vidění 
umělecká díla ze starých strojů, vyřezané sochy a jiné. 
Proběhlo zde i tradiční občerstvení - jitrničky a další. 
 
17. 3. 2018 Národní zemědělské muzeum 
(5. výlet ve školním roce 2017-2018) 
Děti vyrazily do Národního zemědělského muzea, kde 
nejprve navštívily expozici „Jede traktor“, v níž si 
vyzkoušely trenažér bagru, traktoru i na počítači traktor 
ovládat a prohlédly si staré modely traktorů.  Poté se 
přesunuly do expozice  „RecykLES - cesta dřeva“, kde 
se dozvěděly, jak probíhá cesta dřeva od zasazení 
stromů až po výrobu papíru z něj. A na závěr shlédly 
expozici „Rybaření“ a mohly si vyzkoušet chytat ryby, 
natáhnout rybářské kalhoto-holinky, prohlédnout si 
pod mikroskopem rybí šupiny a spoustu dalšího. 
 
14. 4. 2018 Medvědárium Beroun 
(6. výlet ve školním roce 2017-2018) 
 
13. 5. 2018 ZOO-koutek Malá Cuchle 
(závěrečný výlet ve školním roce 2017-2018) 
Děti zažily komentovanou prohlídku a krmení koziček, 
daňků, jelenů, srnek a prasat. 
 
20. 10. 2018 Muzeum másla v Máslovicích 
(1. výlet ve školním roce 2018-2019) 
 
17. 11. 2018 Divoká Šárka 
(2. výlet ve školním roce 2018-2019) 

 
15. 12. 2018 Mníšek pod Brdy 
(3. výlet ve školním roce 2018-2019) 

 



Zájmový kroužek Čtenářský klub: 
vyučující Michaela Houšková, Klára Stuchlá 
Jednalo se o dobrodružnou výpravu plnou neočekávaných 
zvratů… Snahou bylo vytvořit prostor pro  cházení 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. 
 
V úterý 5. 6. 2018 se členové Čtenářského klubu sešli, aby završili již 5. ročník svého působení. 
Od 16 do 18 hod. zorganizovali a otevřeli pátou literární kavárnu. 
 
I v roce 2018 čtenářský klub pořádal “Snídaně s knihou” postupně pro všechny ročníky. Zájemci z jednotlivých 
ročníků se sešli o půl osmé ráno a den zahájili povídáním, čtením a prohlížením knížek. Snídaně byly vždy 
obohaceny o nějakou dobrůtku - např. koblihu s čajem. Začaly v úterý 9. 1. 2018 pro třeťáky, pokračovaly 
v úterý 6. 3. 2018 pro druháky a před letními prázdninami byly ukončeny v úterý 10. 4. 2018 pro prvňáčky. 
Na podzim byly opětovně zahájeny v úterý 4. 12. 2018 pro páťáky. 
 
Čtenářský klub uspořádal též tematickou snídani v úterý 13. 2. 2018 se zašifrovaným čtením pro všechny. 
 
Čtenářský klub má také své vlastní internetové stránky na adrese 
http://www.zsmohylova.cz/cklub. 
 
Dále čtenářský klub pokračoval v projektu „Adopce knihy“, v němž si 
zájemci mohou vybrat knižní titul z nabídky na adrese 
http://www.zsmohylova.cz/cklub/adopce.pdf, následně napsat 
rezervační e-mail, dále knihu pro čtenářský klub zakoupit a nalepit 
do ní adoptivní lístek, který je ke stažení tamtéž. Pokud si to adoptivní 
rodiče přejí, zapíše čtenářský klub jejich jméno do tabulky na téže 
adrese. 
 
Zájmový kroužek Florbal: vyučující Dominik Mucha 
Zájmový kroužek byl určen pro kluky a holky od 1. do 3. ročníků. 
 
Zájmový kroužek Ruční práce (šití drobností): 
vyučující Martina Červenková, Michaela Martínková 
Kroužek byl určen dětem, které baví tvořit, mají trpělivost a smysl 
pro detail. Mohly si domů odnášet krásné výrobky a třeba jimi 
obdarovat své blízké. Vyrobily si například lapač snů, ušily záložky 
do knížky, sovičku na klíče, různé brože, vyzkoušely si vytvořit košík 
z papíru a mnohé další… Na vánoce adventní věnce, dobroty 
v ozdobných krabičkách. 
 
Zájmový kroužek Tvoření: vyučující Lucie Frydryšková 
Při tvorbě se v dětech rozvíjí cit pro estetiku, fantazie, smysl 
pro pořádek, jemná motorika a trpělivost. Děti se naučily různé 
techniky i pracovní postupy a s pomocí lepidel, štětců, fixů 
a barevných papírů využívaly různorodé materiály (jako 
např. papír, plast, dřevo, přírodniny a další), aby procvičovaly 
motoriku, trpělivost a rozvíjely svoji fantazii. Kroužek má již 
několikaletou tradici, děti si veškeré své výtvory odnášejí 
domů a některé výrobky prezentují i na Velikonočních 
a Vánočních výstavách. 



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 ještě pravidelným cvičením 
doma (nejlépe 30 minut/den).  
 
Zájmový kroužek Středověk:  
vyučující Kateřina Hrbková 
Kroužek Středověk nabídl tvořivé vyrábění, při kterém se děti 
dozvěděly mnohé o dávné minulosti naší země i jiných končin 
Evropy. Z rozmanitých materiálů vytvářely makety středověkých 
staveb, napodobeniny starodávných oděvních doplňků a rytířské 
výzbroje či iluminovaných rukopisů v kovaných deskách. Měly 
možnost zahrát si s vlastnoručně vyrobenými figurkami středověkých 
postaviček scénky ze středověkého života a procvičit si svůj důvtip 
při řešení detektivních příběhů i strategických hrách na historická 
témata. Nezapomenutelným zážitkem pro děti byla i občasná příprava 
pokrmů podle středověkých receptů. 
 
Lednová výprava 12. 1. 2018 
„Na Karlov ě mostě už jsme asi po sté“ 
Snad nikdo ze středověkého kroužku se při lednové výpravě nedostal 
na Karlův most poprvé v životě, někteří starodávnou kamennou 
památku možná přecházeli více jak po sté. Přesto mohl každý objevit 
nebo zjistit v souvislosti s Karlovým mostem něco nového. Děti 
viděly, kde stál předchůdce mostu postaveného králem Karlem, most 
Juditin, pozdravily sochu rytíře Bruncvíka, o němž si lidé 
ve středověku vyprávěli pověsti s velkou oblibou, a na delší dobu 
"zakotvily" u Staroměstské mostecké věže. Dokreslování její podoby 
na pracovním listě ukázalo, jak rozmanité talenty děti z kroužku mají: 
některé si vyhrály s architektonickými detaily, jiné se zaměřily 
na sochy a erby, a další zachytily veselé momentky turistů, kteří se 
okolo věže ochomýtali. Na závěr se děti kousek od Karlova mostu 
doslova prošly historií - vydaly se totiž na místo s nejstarší dlažbou 
v Praze, která se dochovala ze 12. století. 
 
Únorová výprava 23. 2. 2018 
„Sníh a tání v bitevním klání“  
Zima ve středověku válečníky nevylákala do boje moc často, ale pár 
bitev ze zimního období známe. U Chlumce rozhodlo nečekané tání 
o tom, že útočníci z Německa přišli soutěskou bez těžké zbroje 
a pěšky. U Sudoměře zase hrstku husitů ochránilo bahno 
z vypuštěného rybníka. S vlastnoručně vyrobenými panáčky si děti 
vše vyzkoušely v terénu. Také jim dal mráz zabrat, tak se zahřály 
jídly z "polní kuchyně", špaldovou plackou a "zaječí" 
polévkou. 
 
Březnová výprava 16. 3. 2018 
„Vltava je zábava“  
Pamětníkem středověkých časů v Praze nejsou jen 
románské rotundy a gotické věže, ale i řeka. 
Na březnové výpravě si děti prohlédly mlýny 
na Kampě, pak na Střeleckém ostrově zavzpomínaly 
na středověké střelce, kteří odsud měli bránit Prahu, 
a samy si vyzkoušely střelbu z luku po vzoru středověké 
soutěže "střelba ku ptáku". Nakonec si z větví stromů 
postavily zmenšeninu voru a otestovaly, že po Vltavě 
bez potopení dopluje, kam až dohlédnou. 
 



Dubnová výprava 13. 4. 2018 
„Rukopisy a život kdysi“ 
Děti navštívily výstavu rukopisů "Středověká kniha 
na dosah". Aby si lidé mohli na vzácné knihy sáhnout 
a listovat v nich, vyrábějí se jejich věrné kopie podle 
původních, středověkých postupů. Mají proto nejen 
tytéž texty a ilustrace, ale jsou i středověkým způsobem 
svázané a ozdobené na deskách. Po prohlížení děti 
čekala hra inspirovaná výrobou středověké knihy: 
ke vzniku rukopisu je třeba mnoho pergamenu, tedy 
celé stádo zvířat. Společnými silami našly děti všechny 
obrázky krav, které patřily do potřebného stáda, 
a mohly se pustit do malování ozdobných písmen, 
většinou začátečního písmene vlastního jména. 
 
Květnová výprava 11. 5. 2018 
„Cesta do kopce na kaši a na ovce“ 
Poslední předprázdninová středověká výprava 
směřovala k pastvinám na Butovickém hradišti. Děti si 
nejen prohlédly ovčí a kozí stádo, ale také si 
vlastnoručně nasbíraly chomáčky vlny, které ovce 
na pastvišti poztrácely. Na svazích chráněné přírody 
děti nasbíraly bylinky, které zde rostou právě díky 
stádům vypásajícím konkurenční rostliny, a uvařily si 
bylinkový čaj. K tomu se posilnily kaší podle 
středověkého receptu, kterou dochutily čerstvými 
bezovými květy. Aby poznání středověkého 
pastevectví bylo úplné, viděly i miniaturní tkalcovský 
stav a kdo chtěl, naučil se na něm tkát z ovčí vlny. 
 
Říjnová výprava 12. 10. 2018 
„Ve světle hornického kahanu“ 
Děti podnikly středověkou výpravu do dubo-habrového 
lesa u letohrádku Hvězda, kde otestovaly funkčnost 
hornického kahanu vyrobeného podle středověké 
předlohy a nasbíraly zásoby "stříbra" na výrobu mincí. 
 
Listopadová výprava 9. 11. 2018 
„Středověké mimi a jeho křtiny“ 
Důležitými postavami kroužku se staly panenky: 
zemědělec ze stodůlek, jeho miminko a děťátkova 
kmotra. Děti je doprovodily do stodůleckého kostela, 
vybraly miminku jména Petr a Václav a místní kaplan 
jim ukázal, jak ve středověku probíhaly dětské křtiny. 
Pak uspořádaly oslavu, jaká ve středověku ke křtinám 
patřila: umíchaly podle středověkého receptu nádivku, 
upekly ji a nakonec si na ní pochutnaly. 
 
Prosincová výprava 14. 12. 2018 
„Chrastítka pro dítka“ 
Aby si děti dokázaly představit, jaké hračky si lidé 
mohli ve středověku vyrobit z přírodních materiálů, 
vyrazily na výstavu historických hraček ve sklepení 
pod Betlémskou kaplí. Jejich "maskot" - panenka Vašík 
je zatím miminko, tak si povídaly o středověkých 
chrastítkách a zkoušely si vyrobit vlastní chřestidlo 
z ořechových skořápek. S ořechy si užily i spoustu 
další legrace, protože na výstavě směly používat 
dřevěný hamr poháněný vodou - jeho palice nesloužila 
ke kování železa, ale právě k louskání ořechů. 



Zájmový kroužek Dramatický:  
vyučující Jana Moravcová, Marie Procházková 
Děti z dramatického souboru ”Kluci, holky a Stodůlky” 
se setkávaly jednou týdně a těšily se na různé dramatické hry, 
jež vycházejí z divadelních metod a z metod tvořivé 
dramatiky a muzikoterapie, 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 nejen 
při vystoupení během Vánoční a Velikonoční výstavy, 
ale i happeningu „Rodičovské překvapení“ v pondělí 
21. května 2018 a na různých jiných akcích. 
 
Zájmový kroužek Pódiové skladby: vyučující Kateřina Srbová 
Od října 2017 děti nacvičovaly skladbu pro starší žactvo s názvem „CIRKUS“ na XVI. všesokolský slet, který 
pořádala Česká obec sokolská v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu a který se 
konal v Praze od 1. 7. 2018 do 6. 7. 2018. 
Autorkou skladby byla Daniela Kurečková, cvičilo se na střihovou hudbu Karla Svobody z Cirkusu Humberto 
a dále na hudbu z muzikálu Pomáda ve střihové úpravě Zdeňka Bartáka. 
Skladbu, v níž nechyběl tanec, akrobacie, ale také několik cirkusových prvků, provázelo kamarádství a přátelství 
chlapců a děvčat, radost ze společných setkání a touha se bavit. Pohybová choreografie, jejímž záměrem bylo, 
aby si mladí lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce, vyžadovala nejen přesnost 
a obratnost, ale také radost z pohybu a smysl pro humor. 
Skladba byla určena pro děvčata a chlapce staršího školního věku. Její délka byla 6 minut a 26 sekund. Základní 
celek tvořilo šest děvčat a tři chlapci. Každý celek potřeboval k nácviku šestnáct značek. Choreografie spojovala 
prvky taneční a gymnastické s cirkusovými momenty. Cvičenci se naučili taneční vazby ve svižném tempu, 
využili gymnastické prvky jako např. stoj na hlavě, přemety stranou či kotouly letmo. Chlapci posilováním 
zdokonalili zvedačky, děvčata se představila v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, využila aerobik 
a zaměřila se na správné držení těla. Ve skladbě se využívalo nářadí Rinoset, kdy jeden celek pracoval s jedním 
dílem tohoto nářadí, čtyři celky pak při spolupráci složily velkou žíněnku na akrobacii a zvedačky. Nabízelo se 
zde několik podob využití nářadí. K cirkusu patřily zářivé barvy, proto ke konci skladby překvapily diváky 
žonglovací stuhy v rukách chlapců a plochu rozsvítily výrazné mašle při cvičení dívek. V závěru se cvičenci 
proměnily v „klauny“, ukázaly, že si ze sebe umí udělat cirkusovou legraci a předvedly i závěrečný taneční 
výkon, protože „Jsou parta správná!“, jak se zpívalo v poslední písni této skladby.  
Cvičení s kamarády jim v tomto věku dělá radost. 

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 2018. Díky 
tomu dostala Rada rodičů na rok 2018 zdarma 
30 jednorázových vstupenek do ZOO Praha (pro dvě 
dospělé osoby a 28 dětí), které byly rodiči s dětmi plně 
využity. 
Postavení většiny zvířat je v přírodě velmi zranitelné. Úbytek 
přirozeného prostředí a neustále se rozšiřující přítomnost 
člověka se podepisuje na stále rostoucím počtu ohrožených 
nebo vyhubených druhů. Celkový počet některých z nich je 
dokonce tak nízký, že jej stavy v zoologických zahradách 
převyšují. Právě zoologické zahrady se snaží o vytvoření 
životaschopné populace v lidské péči pro případ vyhynutí těchto druhů zvířat v přírodě. Velký význam je 
přikládán také vzdělávacím programům pro širokou veřejnost už proto, že rovnováha mezi člověkem a přírodou 
je opravdu nezbytná. Ochrana přírody ještě stále nepatří mezi moderní témata a u mnoha lidí je až dole 
na pomyslném stupni priorit. Každým rokem však ztrácíme několik stovek druhů, většinu nenávratně. Chránit 
přírodu ale není nic zvláštního, je to spíše velká výzva. A uvědomění. A proto děti přispívají na adopci krajty 
zelené. Hroznýši spolu s krajtami tvoří skupinu s takovými anatomickými znaky, které dokazují, že všichni hadi 
vznikli původně z plazů vybavených končetinami (přítomnost pánevního pletence, zakrnělé zadní končetiny, 
funkční obě plíce). Odborníci se domnívají, že těmto hadům jsou nejblíže dnešní varani. Na rozdíl od hroznýšů 
snášejí krajty vejce. Všichni hroznýšovití hadi jsou nejedovatí dravci, kořist chytají dlouhými zuby a dusí ji 
v závitech těla. 



Adventní dílna 
Adventní dílna proběhla v sobotu 
dne 1. 12. 2018 od 9 do 14 hodin. 
Účastnilo se jí cca 200 návštěvníků, 
kteří si mohli vyrobit adventní 
výrobky v těchto dílnách: výroba 
adventních věnců, tvorba drobných 
dekorací na okna či dveře, tvorba 
vánočních aranžmá na dveře, výroba 
vánočních svícnů na stůl, výroba 
smaltovaných přívěsků, výroba 
gelových svíček, výroba svíček 
z medových plástů, výroba 
marcipánových bonbónů, výroba 
hvězdiček z korálků, tvorba 
magických hvězd a andílků 
z korálků, tvorba vánočních 
pozdravů, pučálka, ozdobné řetězy 
z pomerančové kůry, jeřabin, koření, tvorba řetězů a svícnů z jablíček a pomerančů, zdobení vánočních perníčků 
a zdobení svíček. Výrobní materiál byl k dispozici na místě, bylo možné použít i vlastní originální ozdoby 
na dotvoření (např. knoflíky, mušličky, kamínky, neběžné druhy ořechů). 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 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 11. do 14. 12. 2018 (úterý - pátek) se slavnostním zahájením ředitelkou 
školy dne 11. 12. 2018 v 17 hodin, jehož součástí bylo nejen vystoupení dětí, ale i souboru „SUMO“ (sbor 
učitelek Mohylky), který nastudoval představení pohádky „Mrazík“. Se svými výrobky se jí účastnil i Klub 
lidové tvorby. V rámci odpoledního programu se ve středu 12. 12. 2018 uskutečnilo vystoupení dětí 
z folklórního souboru Lučinka a ve čtvrtek 13. 12. 2018 prodejní výstava výrobků dětí. 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 ozdobu/dekoraci z přírodních materiálů. Ani tentokrát 
při vánoční výstavě nechyběla živá zvířata (ovce) na dvoře školy. Dopoledními návštěvníky vánoční výstavy 
byly především děti z okolních mateřských škol, odpoledne ji pak v hojném počtu navštěvovali jak rodiče dětí, 
tak i ostatní obyvatelé (nejen) Městské části Praha 13. 
Součástí odpoledních programů bylo vystoupení dětí z některých kroužků pořádaných Radou rodičů. 
Vánoční výstavu navštívilo v průběhu jejího trvání celkem více než 1 000 malých i velkých návštěvníků. 



Adopce na dálku  
Od školního roku 2012/2013 děti prostřednictvím Rady rodičů podporují školní 
vzdělání indické dívky. 
Jmenuje se K. AGALYA a je žákyní 8. 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 2018 
 
Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2018: 
Pokladna     114 458,00 Kč 
Běžný účet u ČS     174 050,61 Kč 
Celkem        288 508,61 Kč 
 
Příjmy: 
Úhrady za tábor - letní     173 200,00 Kč 
Úhrady za tábor - příměstský      13 500,00 Kč 
Příspěvky rodičů        48 400,00 Kč 
Platby za kroužky     215 600,00 Kč 
Úroky (bankovní běžný účet)             19,10 Kč 
Krajta           4 840,00 Kč 
Dar (ostatní zvířata)         1 000,00 Kč 
Dary (výstavy - pekárny)                       7 254,00 Kč 
Omyl           5 000,00 Kč 
 
Příjmy za rok celkem     468 813,10 Kč 
 
Výdaje: 
Tábor - letní      175 192,00 Kč (včetně příspěvku 150,-Kč/žáka, celkem 1 800,-Kč) 
Tábor - příměstský         4 767,00 Kč 
Výplaty za tábor - letní (3 vedoucí)     15 000,00 Kč (výplaty   12 750,-Kč, odvod daně z výplat   2 250,-Kč) 
Výplaty za tábor - přím. (2 vedoucí)      5 000,00 Kč (výplaty     4 250,-Kč, odvod daně z výplat      750,-Kč) 
Výplaty za kroužky (vedoucí)    152 794,00 Kč (výplaty 129 614,-Kč, odvod daně z výplat 23 180,-Kč) 
Výplaty za kroužky (organizace)           5 000,00 Kč (výplaty     4 250,-Kč, odvod daně z výplat      750,-Kč) 
Výplaty za web (webmaster)                  2 500,00 Kč (výplaty     2 125,-Kč, odvod daně z výplat      375,-Kč) 
Úhrada za pronájem (kroužky)      16 720,00 Kč 
Příspěvky na startovné (kroužky)        3 600,00 Kč (6x 200,-Kč + 6x 400,-Kč, sletová skladba „CIRKUS“) 
Vratky plateb za kroužky         1 000,00 Kč 
Materiál - kroužky         2 057,00 Kč (lit. kavárna:672,-Kč, ostatní - placky, papíry...: 1 385,-Kč) 
Materiál - výstavy (pekárny z daru)       7 254,06 Kč (Vánoční: 3 865,-Kč, Velikonoční: 3 389,06 Kč) 
Materiál - projektový den         5 619,00 Kč 
Materiál - Zahradní slavnost        8 249,00 Kč 
Materiál - Mikuláš         3 871,00 Kč 
Materiál - ostatní        10 066,00 Kč (knihy pro děti: 9 541,-Kč, ostatní: 525,-Kč)  
Příspěvky - Noc s Andersenem           560,00 Kč (materiál) 
Příspěvky - školy v přírodě        7 320,00 Kč (30,-Kč/žáka) 
Příspěvky - den dětí                                8 063,00 Kč 
Krajta (ZOO Praha)         2 000,00 Kč 
Ostatní zvířata (z daru)         1 000,00 Kč (dar na charitativní akci) 
Adopce na dálku (R) - Indie        4 900,00 Kč 
Poplatky (bankovní běžný účet)        3 224,00 Kč 
Daň z úroků (bankovní běžný účet)              3,65 Kč 
Členský příspěvek (RDMP 2018)             200,00 Kč (vč. pojištění všech účastníků všech akcí (úraz.) a vedoucích 
                                                                                      (odpovědnost) všech dětských kolektivů - kroužky, tábory) 
Omyl - vrácení                                       5 000,00 Kč 
 
Výdaje za rok celkem                      450 959,71 Kč 
 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018: 
Pokladna       68 849,00 Kč 
Běžný účet u ČS     237 513,00 Kč 
Celkem      306 362,00 Kč 
 
V Praze, dne 25. 3. 2019                Vypracovala: Vandasová 
 



Změny v zakládacích listinách a v personálním obsazení  
 
Dne 30. 6. 2018 uplynulo tříleté funkční období všech tří stávajících členů správní rady  
(Ing. Petr Křivánek - předseda, Mgr. Andrea Kalčíková, a Ing. Libuše Zobalová - členové). 
Podle článku III statutu obecně prospěšné společnosti Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. 
může správní rada před uplynutím funkčního období člena správní rady rozhodnout 
o jeho opětovném členství ve správní radě na další funkční období. 
 
Dne 26. 6. 2018 rozhodla správní rada obecně prospěšné společnosti Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. 
o opětovném členství všech tří stávajících členů správní rady na další tříleté funkční období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. 
 
Dne 30. 6. 2018 uplynulo tříleté funkční období všech tří stávajících členů dozorčí rady 
(Mgr. Denisa Červinková - předseda, Mgr. Ing. Jana Dostálová a Markéta Votrubová - členové). 
Podle článku IV statutu obecně prospěšné společnosti Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. 
může správní rada před uplynutím funkčního období člena dozorčí rady rozhodnout 
o jeho opětovném členství v dozorčí radě na další funkční období. 
 
Dne 26. 6. 2018 rozhodla správní rada obecně prospěšné společnosti Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. 
o opětovném členství všech tří stávajících členů dozorčí rady na další tříleté funkční období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. 
 
V roce 2018 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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