
Zpráva o výsledku činnosti Spolku rodičů V Remízku za rok 2019 a rok 2020 

 

  V uplynulém roce 2019 jsme pokračovali v realizaci již rozpracovaných projektů, 

zahájili jsme nové projekty, také jsme samozřejmě pokračovali v pořádání již tradičních akcí.  

Veškeré informace o dění ve spolku se pravidelně aktualizovaly na webových stránkách 

www.osvremizku.cz. 

 

 

 V roce 2019 se výbor a členové spolku opět aktivně zapojili do dění ve škole s cílem 

realizovat záměry uvedené ve stanovách spolku.  

 

 V roce 2019 spolek uspořádal následující akce: 

- Volejbalový turnaj – listopad 2019 

- Vánoční pečení – prosinec 2019 

- Papírový den – říjen 2019 

- Knížkování s OS – červen 2019 

- Papírový den – květen 2019 

- Velikonoční pomlázkování s OS – duben 2019 

- Papírový den – únor 2019 

 

Za rok 2019 se na uspořádaných akcí podařilo získat celkem 44.966,- Kč. Celkem i z s 

členskými příspěvky byl příjem za rok 2019 50.966,- Kč. Výdaje za rok 2019 činí 33.329,- Kč 

(dary škole na vybavení družiny, spotřeba materiálu na akce a bankovní poplatky). 

 

Činnost v roce 2019:  

Pokračovali jsme na projektech započatých v minulých letech a stále jsme kladli velký důraz 

na spolupráci se školou. Záleželo nám na tom, v jakých podmínkách a co se naše děti učí. 

Jedinou cestou je vzájemná komunikace a spolupráce mezi rodiči, učiteli a vedením. Můžeme 

tak pomoci zajistit škole nejen nové materiální vybavení, ale že lze po domluvě ovlivnit i 

způsob výuky našich dětí.  

-  Školu jsme podpořili v uplatňování moderních metod ve výuce, např. zavedení Hejného 

metody výuky matematiky v některých třídách. Ze získaných prostředků jsme pořídili např. 

sportovní hry Poprask, vybavení pro příměstské tábory školní družiny – nákup koloběžek, 

příspěvek na asistenci, dopravu na soustředění Pegas, Iniciovali jsme dokonce i úpravy okolí 

naší školy a změny v organizaci dopravy na Barrandově. 

 

- Oblíbenými a již tradičními akcemi spolku jsou Sběr papíru, Vánoční pečení, Velikonoční 

pomlázkování a květnové Knížkování. O Vánocích a Velikonocích vyrábějí rodiče, družina a 

hlavně děti různé dárky a občerstvení, které spolek nabízí před školou za dobrovolné 

příspěvky do spolkové kasičky.  

 

- Knížkování je burzou knížek, které doma už překážejí, ale jinde ještě mohou udělat radost. 

 

- Třikrát ročně se pořádá sběr papíru. Všichni zúčastnění pak vidí, na co konkrétního se 

získané finance použijí. Ať je to vybudování nového hřiště pro družinu, pomoc sociálně 

znevýhodněným dětem, příspěvky na plavání, na asistenta, na školu v přírodě, vybudování 

stojanů na kola a koloběžky v areálu školy nebo pořízení pomůcek pro výuku.  Akcí, která 

utužuje neformální vazby mezi rodiči, žáky a učiteli, je volejbalový turnaj.  

 

http://www.osvremizku.cz/


- Protože nám není lhostejné ani to, jak vypadá okolí školy, začali jsme postupně vyvíjet 

snahy o zlepšení původně dosti neutěšeného stavu. Jedním z prvních úspěchů bylo odstranění 

nebezpečných rozpadlých betonových pergol před školou.  Zde jsme si ověřili, že je možné 

získat pro spolupráci jak zástupce městské části, tak i třeba Městské policie. Odvážně jsme se  

proto v r. 2016 přihlásili do projektu Bezpečné cesty do školy. Jde zatím o největší projekt, 

kterého se náš spolek zúčastnil. Děti, rodiče a učitelé za spolupráce dopravních expertů a 

zástupců příslušných úřadů vytipovali nebezpečná místa na cestě do školy. Komise následně 

vybrala ta nejkritičtější, která budou upravena. Na vyprojektování a realizaci těchto úprav se 

od té doby pracuje. Byl renovován průchod u knihovny a upravena křižovatka ulic 

Voskovcova a Wassermannova. V roce 2020 byla provedena úprava křižovatky ulic V 

Remízku X U Akátů (včetně vybudování kolmých parkovacích míst) a také byla upravena 

celá  přístupová cesta od konečné autobusu č. 170 kolem knihovny do školy.  

Pro přechod ulice Voskovcova pod školou je zpracovaný projekt, který nyní prochází 

procesem schvalování a vydání stavebního povolení. 

 

 - V roce 2017 jsme přivítali možnost zapojit se s našimi návrhy do Participativního rozpočtu 

Prahy 5. Viděli jsme v tom cestu, jak dosáhnout dalších pozitivních změn okolí školy. 

Podařilo se nám uspět s oběma podanými návrhy a umístit se v hlasování na prvním a druhém 

místě. Jsme za to moc rádi a vážíme si podpory občanů Prahy 5. Projekt „Francie na 

Barrandově“ navrhuje vznik parku ve francouzském stylu na konečné tramvaje. Projekt 

„Kruhy pro stromy“ řeší úpravu dvou míst, kde dochází běžným provozem k ničení zde 

rostoucích stromů.  Tyto projekty připravuje za naší spolupráce MČ Prahy 5. V projektu 

Francie na Barrandově bude realizován park vedle dětského hřiště u konečné tramvaje – 

plánuje se vysázení stromů, zatravnění a umístění laviček. V další etapě pak instalace prvků 

pro parkour. Při průzkumech prováděných pro přípravu projektu Kruhy pro stromy bylo 

zjištěno, že většina dotčených stromů je již nenávratně poškozena. MČ Praha 5 proto rozhodla 

tyto stromy nahradit novou výsadbou, která bude realizována v rámci komplexní úpravy 

přístupové cesty do školy směrem od přechodu v ul. Voskovcova. Termín realizace těchto 

úprav zatím nebyl určený. 

- Tento úspěch nás zároveň motivoval a v roce 2018 jsme opět podali dva návrhy do 

Participativního rozpočtu Prahy 5. První návrh: jde o vybudování parkování v ulici 

V Remízku (tento projekt nepostoupil do veřejného hlasování, ale naše snaha a řešení mělo 

úspěch a naše návrhy byly jen částečně podpořeny v zahájení společného řízení o vydání 

společného povolení na stavbu. Parkování v ulici V Remízku bylo úspěšně zrealizované. 

 

 

- V rámci projektu BCŠ jsme také vypracovali Školní plán mobility, jehož jednotlivé akce 

podporující bezpečnou a trvale udržitelnou dopravu dětí do školy realizujeme společně se 

školou (Pěší den - realizujeme společně s družinou školy, den s IZS apod.) 

- Neúspěšně jsme se opět celý rok snažili dosáhnout toho, aby MHMP provedlo 

údržbu přerostlé zeleně u tělocvičny. 

-  

I v letošním školním roce 2019/2020 byli rodiče osloveni školou i dopisem od spolku o 

přispění formou členského příspěvku spolku. Pokud Vám je naše činnost sympatická a chcete 

se dozvědět více o aktivitách spolku nebo máte zájem se zapojit neváhejte sledovat webové 

stránky: http://www.osvremizku.cz/ a kontaktovat nás na e-mail: osvremizku@seznam.cz 

nebo na https://www.facebook.com/www.osvremizku.cz/  

 

 Sdružení poskytlo ze svých prostředků finanční podporu následujícím akcím:  

- vratná kauce na sportovní akci Poprask (jaro a podzim 2019 a´1.600,- Kč) 

http://www.osvremizku.cz/
mailto:osvremizku@seznam.cz
https://www.facebook.com/www.osvremizku.cz/


- příspěvek na asistenci na ŠVP  2.400,- Kč 

- dar družina 20.000,- Kč 

 

Činnost v roce 2020: 

 

V roce 2020 byla v důsledku omezení v souvislosti s pandemií COVID-19, značně 

omezena i činnost našeho spolku. Nebylo možné realizovat tradiční akce. 

Povedlo se nám navázat hlubší spolupráci s dalšími spolky v městské části Praha 5 -

Barrandov a být součástí společné akce Zažít Barrandov jinak. Na akci bylo potřeba zajistit 

všechna bezpečnostní opatření. Za podporu akce děkujeme i naší škole, která nám poskytla 

zázemí. 

Z akce nám byl předán výtěžek z akce Zažít Barrandov jinak, který Dětská skupina Kulíšek 

předala Spolku v rámci komunitní spolupráce. 

 

Za rok 2020 se na uspořádaných akcí podařilo získat celkem 6.003,- Kč. Celkem i 

z členskými příspěvky byl příjem za rok 2019 7.113,- Kč. Výdaje za rok 2020 činí 9.156,- Kč 

(spotřeba materiálu na akce a bankovní poplatky, materiál). 

 

 

V roce 2019 a 2020 z důvodu pandemie COVID-19 nebylo možné svolání členské 

schůze. Z tohoto důvodu zůstává výbor spolku ve stejném složení. Členskou schůzi spolek  

svolá, jakmile to situace umožní. 

  

 

V Praze 15.3.2021       Kateřina Bejčková 

         předsedkyně 

          Spolek rodičů V Remízku 

 


