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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 2020 – činnost Rady rodi čů 

Vybavení pro kulturní, sportovní, spole čenské a jiné akce 
V roce 2020 se Rada rodičů podílela na pořízení vybavení pro kulturní, sportovní, společenské a jiné akce 
pro děti (včetně kroužků), které pořádá. 
 
Jednalo se zejména o desku pod zahradní domeček za cenu 65 870,-Kč a v neposlední řadě o papíry a ostatní 
materiál na činnost kroužků za cenu 1 004,-Kč. 
 
Rada rodičů děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli a umožnili tak pořízení tohoto vybavení,  
které pak bylo (a je) hojně využíváno. 

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

Letní tábor 
Letní tábor, 
který tak jako 
každoročně 
pořádala Rada 
rodičů, se konal 
pod názvem 
”Zlatá 
Horečka”  
v termínu  
od středy 
1. 7. 2020 
do středy 
15. 7. 2020. 
Ač se nějaké 
viry snažily 
házet dětem 
i vedoucím 
klacky 
pod nohy, ani 
v roce 2020 se 
děti nedaly 
a jely dolovat 
zlato. Takže 
horečka ano, avšak ne covidová, ale zlatá. Tedy spíš drahokamová. Zlato děti našly v potoce i v ojedinělých 
žílách, ale naleziště polodrahokamů a drahokamů byla na louce mezi chatkami, na střelnici a také v kořenech 
stromů. Děti si tábor užily. Kouzelné scenérie a zázračné situace, které prožily, si chtějí příští rok zase 
zopakovat… 
Letního tábora se účastnilo celkem 29 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, 
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). 



Příměstský tábor  

V roce 2020 poosmé proběhl také letní příměstský tábor Rady rodičů při ZŠ Mohylová pod vedením 
Terezy Stuchlé, Veroniky Martínkové a Marie Procházkové. Konal se v termínu od 24. do 28. srpna 2020, denně 
od 8 do 16 hod. Letního příměstského tábora se účastnilo celkem 13 dětí ve věku 6 až 15 let. 
 
Cena příměstského tábora byla 200,-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. 
 
Děti postupně navštívily Stromovku, Prokopské údolí, Muzeum kocoura Mikeše, výstavu večerníčků, i mléčnou 
farmu. 
 
Rada rodičů jako člen Rady dětí a mládeže Hlavního města Prahy (http://www.rdmp.cz) a jejím prostřednictvím 
i České rady dětí a mládeže (http://www.crdm.cz) od této organizace obdržela pro letní i příměstský tábor věcný 
dar: 39,5 litrů dezinfekce Anrti-Covid, z čehož čtyři kanystry o objemu 2x 10 litrů a 2x 6 litrů byly využity 
pro letní tábor a třicet lahviček o objemu čtvrt litru bylo využito pro příměstský tábor. 

Zájmové kroužky 
Cílem zájmových kroužků je vhodné vyplnění odpoledního času dětí v duchu hesla: ”Kdo si hraje, 
nezlobí…”. 
 
Výběr kroužků pro školní rok 2019/2020 byl proveden na tzv. burze kroužků ve čtvrtek dne 3. 9. 2020  
od 16 do 18 hodin. 
 
Činnost kroužků pořádaných Radou rodičů každoročně od října do května byla ve školním roce 2019/2020 
předčasně ukončena dne 11. 3. 2020 a ve školním roce 2020/2021 nemohla být prakticky vůbec zahájena 
v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách z důvodu zabránění šíření koronaviru, který se týkal 
i všech dalších aktivit ve školách včetně pronájmů školních prostor externím organizacím.  
 
Vzhledem k předčasnému ukončení činnosti kroužků o tři měsíce ve školním roce 2019/2020 nabídla Rada 
rodičů vrácení části platby za kroužky v odpovídajícím poměru tří osmin (3/8) za měsíce březen až květen 2020 
z již uhrazené celoroční platby za kroužky. 
 
Všechny nevyzvednuté vratky zůstaly i nadále k dispozici pro využití ve prospěch dětí při dalších akcích 
pořádaných Radou rodičů, která všem dárcům děkuje za jejich příspěvky. 

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 2020. 
Díky tomu 
dostala 
Rada rodičů 
na rok 2020 
zdarma 
30 jednorázových 
vstupenek 
do ZOO Praha 
(pro dvě dospělé 
osoby a 28 dětí), 
které byly rodiči 
s dětmi plně využity. 



Projekt „Pavlík“ - „Chceme Pavlíka v Mohylce“ 
Den, co den Pavel Antonín, mladý muž, kterého 
všichni, kdo ho znají, oslovují jménem „Pavlík“, 
vítá rodiče i děti při vstupu do školy. Za 5 let 
v Mohylce se stal jejich kamarádem  
a ochráncem. Má děti z Mohylky rád a ony mají 
rády jeho. 
Pavlíka dosud podporoval Úřad práce, aby mohl 
pracovat v ZŠ Mohylová. Tato podpora však 
měla skončit v roce 2019. Rozpočet školy ale 
neunesl celou mzdu Pavlíka. 
Rada rodičů se proto rozhodla převzít od školy 
pomyslný „štafetový kolík“ a pokračovat 
vlastním projektem na podporu Pavlíka. Jeho 
služba ve škole totiž nekončí posledním 
dopoledním zvoněním, ale pokračuje 
i odpoledne během kroužků, výstav a dalších 
aktivit pořádaných Radou rodičů. Pokud se 
podaří zajistit nezbytné prostředky 
z dobrovolných jednorázových nebo pravidelně 
se opakujících finančních darů rodičů a přátel 
školy, Pavlík v Mohylce i nadále zůstane. 
Projekt „Chceme Pavlíka v Mohylce“ se rodiče 
rozhodli uskutečnit, protože jsou přesvědčeni 
o jeho smysluplnosti. Vědí, že jim to Pavlík 
vrátí zpět v podobě laskavosti k jejich dětem. 
Neradi by o něj přišli. 
Za tím účelem Rada rodičů zřídila samostatný 
bezpoplatkový běžný účet číslo 19630205/2010 
u Fio banky, a. s. 
a samostatnou internetovou stránku na adrese: http://www.zsmohylova.cz/index.php/rada-rodicu/pavlik 
s podrobnými informacemi o aktuálním vývoji tohoto projektu. 
Úřad práce následně prodloužil podporu Pavlíka alespoň do května roku 2020. 

Adopce na dálku 
Od školního roku 2012/2013 děti prostřednictvím Rady rodičů podporují školní vzdělání indické dívky. 
Jmenuje se K. AGALYA a je žákyní 9. 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. 
 
Kvůli celosvětové pandemii koronaviru probíhala v roce 2020 většinou distanční školní docházka. Také v Indii 
byl vyhlášen dne 22. 3. 2020 dobrovolný zákaz vycházení a o tři dny později úplný zákaz vycházení trvající 
až do 3. 5. 2020. Následná omezení byla postupně prodloužena až do konce roku 2020. Školy byly plošně 
uzavřeny a děti studovaly samostatně, skrze mobilní telefony a počítače, s pomocí aplikací jako Zoom, Google 
Classroom, Teams, WhatsApp, apod.). K internetu však měla přístup pouze necelá čtvrtina domácností 
ve městech a jen 4% na venkově. Na vesnicích dohlíželi na samostudium docházející učitelé.  Pro studenty 
státních škol vláda spustila v srpnu 2020 tzv. Vidyagama program, obdobu programu open-air school, v jehož 
rámci učitelé vyučovali malé skupinky dětí ve venkovních prostorách. I tento program však musel být 
pozastaven kvůli dalšímu šíření koronaviru v říjnu 2020. 
 
V toce 2020 byla indickým žákům v rámci programu Adopce na dálku poskytována rovněž potravinová pomoc, 
neboť důsledky pandemie zasály nejvíce právě sociálně slabé, kteří jsou závislí na námezdní práci. Byly mezi 
nimi řidiči, pouliční prodejci, zedníci, uklízečky, švadleny a mnozí další, přičemž bez dlouhodobé pracovní 
smlouvy je 92 % z nich. Jejich rodiny tak přišly ze dne na den o příjmy a ocitly se bez jídla, léků a v případě 
těžšího průběhu nemoci také bez přístupu k lékařské péči. 
 



Zpráva o hospoda ření Rady rodi čů při ZŠ Mohylová - o. p. s. za rok 2020 
 
Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2020: 
Pokladna     133 249,00 Kč 
Běžný účet u ČS     171 518,66 Kč Běžný účet u FIO („konto Pavlík“)  210 405,00 Kč 
Celkem        304 767,66 Kč včetně „konta Pavlík“    515 172,66 Kč 
 
Příjmy: 
Úhrady za tábor - letní     138 950,00 Kč 
Úhrady za tábor - příměstský      13 000,00 Kč 
Příspěvky rodičů        50 400,00 Kč Dary na „konto Pavlík“      49 170,00 Kč 
Platby za kroužky     117 200,00 Kč 
Úroky (bankovní běžný účet)             15,35 Kč Úroky (bankovní běžný účet „konto Pavlík“)           0,00 Kč 
Krajta           5 040,00 Kč 
Příjmy za rok celkem     324 605,35 Kč včetně „projektu Pavlík“   373 775,35 Kč 
 
Výdaje: 
Tábor - letní      141 000,00 Kč (včetně příspěvku 150,-Kč/žáka, celkem 1 050,-Kč) 
Tábor - příměstský         2 265,00 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)      25 386,00 Kč (výplaty   19 805,-Kč, odvod daně z výplat   5 581,-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)        2 600,00 Kč 
Vratky plateb za kroužky       27 500,00 Kč 
Materiál – kroužky                                 1 004,00 Kč (placky: 520,-Kč, ostatní: 484,-Kč) 
Materiál - výstavy (pekárny z daru)       2 579,97 Kč (Vánoční 2019 – doplatek 2. poloviny: 2 579,97 Kč) 
Materiál - deska pod zahr. domeček    65 870,00 Kč 
Materiál - Mikuláš         4 201,00 Kč 
Příspěvky - školy v přírodě        1 560,00 Kč (30,-Kč/žáka) 
Adopce na dálku (R) - Indie        4 900,00 Kč 
Poplatky (bankovní běžný účet)        3 110,00 Kč Poplatky (bankovní běžný účet „konto Pavlík“)       0,00 Kč 
Daň z úroků (bankovní běžný účet)              2,94 Kč Daň z úroků (bankovní běžný účet „konto Pavlík“)  0,00 Kč 
Služby (poštovné)                                       94,00 Kč 
Členský příspěvek (RDMP 2020)             200,00 Kč (vč. pojištění všech účastníků všech akcí (úraz.) a vedoucích 
                                                                                      (odpovědnost) všech dětských kolektivů - kroužky, tábory) 
Výdaje za rok celkem                      309 772,91 Kč 
Výplaty z projektu „Pavlík“      43 912,00 Kč (výplaty   36 972,-Kč, odvod daně z výplat   6 940,-Kč) 
včetně „projektu Pavlík“    353 684,91 Kč 
 
Převody z „konta Pavlík“ na BÚ:     60 750,00 Kč (výplaty a odvody daní zaúčtované v letech 2019 a 2020) 
 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2020: 
Pokladna     114 336,00 Kč 
Běžný účet u ČS     222 102,10 Kč  Běžný účet u FIO („konto Pavlík“)             198 825,00 Kč 
Celkem      336 438,10 Kč včetně „konta Pavlík“    535 263,10 Kč 
 
V Praze, dne 25. 3. 2021                Vypracovala: Vandasová 

Změny v zakládacích listinách a v personálním obsazení  
 
V roce 2020 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy ani statutu obecně prospěšné společnosti. 
 
V roce 2020 nedošlo k žádným změnám ve správní ani v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti. 
 
V roce 2020 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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