Klub přátel
ZŠ Hanspaulka
1990 - 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2018/2019

OBSAH
1. O KLUBU..........................................................................................................................3
a. Naše poslání.............................................................................................................3
b. Fond........................................................................................................................3
c. Kdo jsme..................................................................................................................4
2. CO SE POVEDLO VE ŠK. ROCE 2018/2019........................................................................5
a. Vaše peníze pomohly..................................................................................................5
b. Nové pomůcky do výuky..............................................................................................6
c. Bezpečná cesta do školy.............................................................................................7
d. Benefiční akce..........................................................................................................7
3. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018.......................................................................................9
4. JAK SE ZAPOJIT DO ŽIVOTA ŠKOLY?...................................................................................10
5. SPONZOŘI......................................................................................................................11
6. KONTAKT........................................................................................................................12
Klub přátel ZŠ Hanspaulka | krhanspaulka@gmail.com

1. O KLUBU

1. O KLUBU
a. Naše poslání
Klub je bezpečným prostorem pro sdílení názorů, námětů a připomínek rodičů, a společně se
školou nacházení jejich řešení a změn. Diskutujeme zde kvalitu výuky, volný čas dětí, prostředí školy i jejího okolí a hygienické i stravovací podmínky. Je místem, kde hledáme cesty
				
k získání materiální a finanční pomoci na podporu výuky
					
a zájmových činností dětí. A nejde jen o peníze,
					
ale také o vztah dětí, rodičů, učitelů a vedení školy.
Podělte se

o svůj názor či námět!
Rodiče mohou klub kontaktovat přes třídního důvěrníka, klubový email či
osobně na schůzích.

b. Fond
Fond je tvořen z ročních příspěvků rodičů (500,- Kč za rodinu),
sponzorských darů a výtěžků našich akcí. Peníze pak
rozdělujeme spravedlivě napříč ročníky.

Sponzoři
(fyzické i právnické
osoby) od klub obdrží potvrzení o poskytnutí daru
pro daňové účely.
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c.Kdo jsme
VEDENÍ

Petra Hesounová
předsedkyně výboru
•
•
•
•
•

Helena Skokanová
místopředsedkyně výboru

vedení řídí činnost klubu
komunikuje s rodiči a partnery přes klubový email
řídí schůze klubu a sestavuje jejich program
připravuje rozpočet a kontroluje čerpání peněz
řídí agendu asistentů placených klubem

VÝBOR

Martina Galušková
členka výboru

Lenka Palatová
členka výboru

Pavel Ježek
člen výboru

• výbor schvaluje mimořádné a rychlé investice do výše 10.000,- Kč
• schvaluje sociální příspěvky
• zastupuje klub na veřejnosti
Klub přátel ZŠ Hanspaulka | krhanspaulka@gmail.com

1.A
1.B
1.C
2.A
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
5.D
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.C
8.C
9.A
9.A
9.B
zástupce školy
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•
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Jindřiška Betková
Tereza Kavková
Eva Tománková
Adéla Svítková
Lenka Lhotková
Pavlína Ballková
Jitka Fořtíková
Martina Zima Wimmerová
Martina Galušková
Pavla Švrčulová
Marcela Limburská
Petr Krogman
Pavel Plchot
Martin Platz
Michaela Suchánková
Lenka Dvořáková
Magdalena Kozojedová
Barbora Novotná Opltová
Jan Štěch
Pavel Ježek
Jana Hašlarová
Petra Hesounová
Sabina Schinerová
Veronika Kodymová
Helena Skokanová
Lenka Palatová
Linda Jandová
paní ředitelka Marie Pojerová

třídní důvěrníci zastupují rodiče třídy a tlumočí jejich názory na půdě klubu
informují rodiče o dění v klubu
propojují rodiče, učitele, klub a školu
schvalují rozpočet a investice

NAŠI DOBROVOLNÍCI
Srdečně děkujeme Báře Hubené za výtvarnou podporu našich akcí, Marcele Rollové,
Petře Špatzové, Tereze Krámkové a Antonínu Krámkovi za pomoc s přípravou plesu, fotografce Petře Ibrahim za úžasnou fotodokumentaci k projektu Spolu to dáme a Filipu
Maryškovi za grafický look této zprávy!
Velký dík patří všem, kteří donesli dobroty na prodej v našich dobročinných kavárnách či darovali
věci k prodeji v klubovém vetešnictví nebo do plesové tomboly!
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1. O KLUBU

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI

2. CO SE POVEDLO VE ŠK. ROCE 2018/2019

2. CO SE POVEDLO
VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019
a. Vaše peníze pomohly

podpořit projekt “Spolu to dáme!” a dopřát tak dětem i
učitelům celoroční podporu 2 asistentek, které na rozdíl od
státem financovaných asistentů přidělených na pomoc konkrétním
dětem pomáhají kdekoliv, kde škola cítí, že jsou zapotřebí - kupříkladu doprovází děti na akce či ŠvP, pomáhají s doplněním učiva
po dlouhodobých absencích, podporují bilingvní děti, děti výjimečně nadané či děti, které mají obtíže s učením, ale nárok na asistenta
nemají.
a také ...
• poskytnout žákům, rodičům i učitelům služby psychologa pravidelně každý týden
• užít si sportování na velkém atletickém stadionu Kotlářka
• umožnit dětem kopírování a tisk v knihovně
• přispět na nové pracovní sešity a doplnění učebnic
• zřídit nové posezení před družinou
• koupit školní permanentky do ZOO
• pořídit do družiny nové hračky, hry a pomůcky
• vybavit školní knihovnu novými časopisy a knihami
• přispět na vydání školního časopisu
• odměnit žáky za reprezentaci školy, účast v soutěžích a sportovních utkáních, za nejlepší
závěrečné práce a na Den dětí
• 7. třídám absolvovat kurz 1. pomoci
• prvňáčkům pořídit první čtení
• přispět na školení učitelů (Čtením a psaním ke kritickému myšlení a projekt Začít spolu pro I. stupeň)
• ozvučit školní akademii
• přispět na zimní a letní ŠvP rodinám, které si celou částku nemohou dovolit a umožnit tak i těmto
dětem jet s celou třídou
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Celková částka uvolněná na podporu předmětů je 200.000,- Kč; z toho 176.500,- Kč na extra
pomůcky a 23.500,- Kč jako příspěvek na obnovu starého IT vybavení tříd.
I. stupeň (4. a 5. třídy)
3x přehled skloňování přídavných jmen, 1x model lidského torza, 1x model mini kostra, 3x magnetická sluneční soustava, 3x mapa Evropy pro 1. stupeň, 1x mapa Sluneční soustava a Země v
pohybu, 10x zeměpisný globus
II. stupeň
5x hra Lidské tělo, 5x hra Zvířata, 3x binokulární lupa
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b. Nové pomůcky do výuky

2. CO SE POVEDLO VE ŠK. ROCE 2018/2019

Fyzika
2x digitální teploměr, 2x digitální vizualizér Lumens DC120 (i pro Ch), 2x digitální váha, 15x laboratorní teploměr, 5x siloměr 2,5N a 5x siloměr 5N, 50x kabel s banánky, 1x vývěva
Zeměpis
5x hra Mysli a spojuj! VESMÍR, 10x školní globus, 60x školní atlas ČR, 125x školní atlas Dnešní
svět
Český jazyk
13x rámeček Logico Piccolo + 26x sada, 1x tvoření vět s obrázky, 1x balíček pro trénování výslovnosti, 1x přehled skloňování přídavných jmen
Informatika a PČ
10x OZOBOT EVO inteligentní minibot
Angličtina
1x CD Happy House 1-2, 4x Scrabble Original
Matematika
2x geodesky pro výuku geometrických konceptů, 1x velká hrací kostka, 1x razítko - násobilkový
čtverec, 1x sada pro rozklad čísla v desítkové soustavě (i pro F)
Výtvarná výchova
1x předplatné časopisu Burda, 10x dřevěný model pro kresbu lidské postavy, 10x vypalovačka do
dřeva, 1x matrice na výrobu placek 20 a 65 mm
Chemie
4x výuková DVD – chemie, 2x digitální váha
Hudební výchova a školní akce
1x set mikroportů Malone UHF-550 Quartett2

c. Bezpečná cesta do školy
Na podnět rodičů jsme se zaměřili na dopravní situaci v okolí školy, kde smyslem bylo zajistit bezpečnější cestu do a ze školy. Rodiče vytipovali konkrétní lokality, kde chybí přechod či je třeba místo
jinak upravit a současně apelovali na řešení ranního “mama-taxi” v ulici na Čihadle.
Agenda byla na schůzi klubu diskutována s Ing. Danou Charvátovou, vedoucí odboru dopravy a
životního prostředí MČ Prahy 6 a kompletní balíček návrhů změn předán k řešení Ing. Jiřímu Lálovi,
místostarostovi pro oblast dopravy MČ Prahy 6 a na vědomí Ing. Marii Kubíkové, radní pro oblast
školství MČ Praha 6. Klub bude agendu dále sledovat a trvat na dořešení.
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Celkový výtěžek všech benefičních akcí je

72.800,- Kč

1. Sešity do tříd
srpen 2018

Užitečná akce pro hladký start v září. Klub ve spolupráci s učiteli hromadně zajišťuje sešity pro děti
na celý školní rok. Rodiče ušetří čas a žáci mají sešity včas a přesně takové, jaké potřebují.
Klub sešity pořizuje za velkoobchodní ceny. Rodiče za balíček platí ceny standardní, průměrné v
papírnictvích. Celý výtěžek putuje výhradně na podporu asistentů v rámci projektu “Spolu to dáme!”.

výtěžek 18.700,- Kč

2. Podzimní bazar s kavárnou a vetešnictvím
10. listopadu 2018

Tradiční bazar dětského i dospělého oblečení, hraček, šperků, knih, sportovních a jiných potřeb pro
rodiny. Příležitost prodat či za dobrou cenu nakoupit, nebo se jen potkat se sousedy, občerstvit se v
klubové kavárně či pořídit skvost v klubovém vetešnictví.
* Výtěžek z pronájmu stolů, výdělku kavárny a vetešnictví.

výtěžek 15.700,- Kč *
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d. Benefiční akce

2. CO SE POVEDLO VE ŠK. ROCE 2018/2019

kavárna na Hanspaulském dovádění
3. Dobročinná
27. dubna 2019
Benefiční kavárna pro návštěvníky Hanspaulského dovádění. Prodej vámi donesených sladkých i
slaných dobrot a několik druhů lahodné kávy z rukou paní ředitelky.

výtěžek 4.100,- Kč

benefiční ples
4. Hanspaulský
31. května 2019
Oblíbená akce, která si každoročně drží vysokou návštěvnost. Slavnostní setkání přátel školy v prostorách Masarykovy koleje a rozloučení žáků 9. tříd s lety strávenými na ZŠ Hanspaulka. Tentokráte
hvězdné téma Hollywood a chodník slávy. Večerem provázel moderátor Filip Švarc a o hudební
linku se skvostně postarala skupina Horváth Band.

výtěžek 27.600,- Kč

5. Prodej triček “Hanspaulská hvězda”

výtěžek k 7.6.2019 je 6.700,- Kč

Klub přátel ZŠ Hanspaulka | krhanspaulka@gmail.com
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

3. FINANČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018
ROZPOČET ROKU 2018
Účetním obdobím klubu je kalendářní rok. Ve finanční zprávě najdete uzavřený rozpočet roku
2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zveřejněn na webu školy v záložce Klub přátel.

PŘÍJMY
PŘÍSPĚVKY RODIČŮ
PROJEKT NA PODPORU ASISTENTŮ “Spolu to dáme”

170.000
230.000

Sponzoři
Prodej sešitů

150.000
80.000

Výnosy z Plesu
Výnosy z Podzimního bazaru
Výnosy z kavárny při Hansp. dovádění

40.000
8.000
10.000

58.000

BENEFIČNÍ AKCE

PŘÍJMY CELKEM (v Kč)

458.000
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NÁKLADY
PROJEKT NA PODPORU ASISTENTŮ “Spolu to dáme”

250.000

Výplaty asistentů
Ostatní náklady na projekt - mzdové účetnictví
Nákup sešitů

180.000
5.000
65.000

Vzdělávání učitelů
Permanentky ZOO
Pasování prvňáčků na čtenáře
Odměny pro děti - reprezentace, soutěže
Den dětí
Odměny za nejlepší závěrečné práce - Alza poukázky
Pronájem atletického stadionu na Kotlářce
Školní akademie - ozvučení
Školení žáků 7.tříd - kurz 1. pomoci
Obměna fondu učebnic a nákup pracovních sešitů
Náklady na školní časopis

20.000
17.000
10.000
7.000
6.000
3.000
6.000
10.000
8.000
50.000
10.000

Služby psychologa
Sociální podpory žáků

14.000
20.000

Doplnění knižního fondu, časopisy

20.000

Vybavení pro družinu

10.000

Účetnictví
Bankovní poplatky

7.000
4.000

NÁKLADY NA ŠKOLU

147.000

SOCIÁLNÍ A JINÁ PODPORA ŽÁKŮ
NÁKLADY NA KNIHOVNU

34.000
20.000

NÁKLADY NA DRUŽINU

10.000

NÁKLADY PROVOZU KLUBU

11.000

NÁKLADY CELKEM (v Kč)

472.000

PŘÍJMY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
BILANCE ROZPOČTU ROKU 2018 (v Kč)

458.000
472.000
-14.000
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4. JAK SE ZAPOJIT
DO ŽIVOTA SKOLY?
•

budu DOBROVOLNÍKEM

•

nabídnu své SLUŽBY

•

poskytnu SPONZORSKÝ DAR

Pomohu s pořádáním dobročinných akcí, jako je podzimní bazar, kavárna na Hanspaulském dovádění či ples. Pro dobročinné kavárny napeču, uvařím guláš, připravím pomazánky či sendviče. Na
svůj plot vylepím plakát akce.

Mohu výhodně či zdarma nabídnout své zboží či služby. Nafotím akci, natočím video, poradím si s
grafikou. Mám tiskařskou firmu a vytisknu letáčky, plakáty, lístky na ples. Umím šít, pracovat se dřevem. Mám stavební firmu, a vůbec jakékoliv řemeslníky na menší opravy, které nevyžadují výběrové
řízení. Jsem právník a poskytnu poradenství.

Věnuji věcný nebo peněžitý dar. Přispěji na projekt Spolu to dáme na asistenty do tříd. Koupím nový
počítač, monitor, myš, grafickou kartu. Dodám pro výuku a knihovnu nové knihy, učebnice, časopisy či online učebnice Aj, Nj, Fj a Ij. Nakoupím hračky do družiny. Výhodně zajistím hry Scrabble,
Dobble, KAPLA, Logico. Pořídím hry, stolní fotbálek na chodby pro volný čas o přestávkách a po
vyučování. Zajímá mě zeměpis, dodám mapy a globusy. Podpořím výtvarku a zajistím stojany na
výkresy, velké barevné papíry nebo dřevěné modely pro kresbu. Daruji hudební nástroje. Jsem fyzik,
chemik či biolog, mohu poskytnout teploměry, váhy, vizualizéry, mikroskopy, lupy a další vybavení
do laboratoří. Fandím sportu, zařídím dětem reprezentační dresy. Daruji vína, domácí spotřebič,
voucher do plesové tomboly.

5. SPONZOŘI
Srdečně děkujeme sponzorům za podporu
projektu Spolu to dáme ve výši 150.000,- Kč.
Díky nim dětem pomáhají asistentky navíc!
MČ Praha 6 podpořila Hanspaulský ples 2019
částkou 10.000,- Kč.
Děkujeme!
Klub přátel ZŠ Hanspaulka | krhanspaulka@gmail.com

Máte dotaz či téma k řešení?
Chcete se přidat a pomoci?
Napište nám! Na vaše nápady a nadšení se těšíme na krhanspaulka@gmail.com
web
fb

www.zshanspaulka.cz/index2.htm - záložka O škole/Klub přátel
www.facebook.com/klubpratelzshanspaulka/

číslo účtu

•

1410480267/0100

Informace k platbě
Roční příspěvek za rodinu
variabilní symbol: VS nejmladšího dítěte (stejné jako pro platbu družiny či školních akcí)
poznámka pro příjemce: jméno, příjmení a třída nejmladšího dítěte (např. „Jan Novák, 1.A“)

• Sponzorský dar pro „Spolu to dáme“

poznámka pro příjemce: „Spolu to dáme“

Sídlo klubu
Klub přátel ZŠ Hanspaulka, z.s.
Sušická 1000/29
16000 Praha 6
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6. KONTAKT

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2018/2019

