
Jednání výboru Montessori Vlašim z.s. – 19. 9. 2016, Spolkový dům 

Přítomni: Kateřina Rybníčková, Lenka Pavlíčková, Martina Pavlisová, Zuzana Klímová Vaňková 

Omluvena: Veronika Štěpničková 

Hosté: Jitka Fialová, Adéla Staňková, Luděk Molinari 

 

Program: 

1. Seznámení s činností jednotlivých středisek 

2. Bankovní záležitosti 

3. Žádost o převod pomůcek od MěÚ 

4. Členské záležitosti 

5. DAS – nabídka pojištění 

6. Prostory v ZŠ 

7. Propagace 

8. Nákupy a evidence majetku 

 

1) Seznámení s činností jednotlivých středisek v období srpen – říjen 2016 – K. Rybníčková a L. Pavlíčková informovaly o dosavadní činnosti jednotlivých 

středisek a plánech na další období.. 

 
CDP - jesle Montessori školička (Spol. 

dům) 
Rodinné centrum Vzdělávací centrum MŠ Vorlina ZŠ Sídliště 

• Dovybavení dle 
požadavků dotace 

• Nový tým (jedna 
pracovnice odešla 
na RD, přijaty 2 
nové pracovnice) 

• Obsazenost zařízení 

• Proběhlá 
rekonstrukce 

• Uskutečněno 
výběrové řízení 
na pozici 
pomocné 
vychovatelky  - 

• Aktuální 
nabídka 
kroužků + 
obsazenost - 
uspokojivá 

• Info o proběhlých akcích 
(Pravidla nejsou povidla, 
Kurz efektivního 
rodičovství – zrušen pro 
nedostatek zájemců) 

• Proběhnou  - Český jazyk 
doma, Výchova bez 

• Drakiáda – úspěšná, 
příjemná akce na 
vlašimském letišti 

• Řeší se otázka prostor v souvislosti 
s projektem MAP a rekonstrukcí podkroví 
ZŠ 

• Asistenti pedagogů – uzavřena DPP na 
hlídání dětí v polední pauze, od ZŠ mají 
poloviční úvazek, ale nižší plat než vloni. 
Výbor hlasuje o tom, zda dorovnávat platy 



(za září uspokojivá) 

• Komplikace – 
nejasné informace o 
časové způsobilosti 
výdajů, informace 
od MPSV se 
rozchází, nutná 
konzultace na FÚ 

vybrána 
Martina 
Pavlisová (i 
ostatní 
uchazečky se 
velmi líbily, 
otázka jiné další 
spolupráce 
s nimi) 

• Zahájen provoz 
– počet dětí 
nižší, bude se 
postupně 
naplňovat 

trestů, Výchova synů, 
Respektovat a být 
respektován) 

• Podána žádost o dotaci 
na MPSV na projekt 
„Škola rodinného života“ 
– kurzy pro rodiče, 
hlídání dětí během 
kurzů, celodenní 
programy pro rodiče a 
děti 

asistentů do loňské výše z prostředků 
spolku: Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 4 

Výbor souhlasí, že spolek bude dorovnávat  
platy asistentů do loňské výše. 

• Vznik Metodického sdružení Montessori, 
dohodnuta spolupráce s rodiči 

• Pedagogové – uzavřena DPP na 
metodickou činnost 

• Nákupy – pokračuje nákup pomůcek 
Hlasování o tom,  zda výbor souhlasí s nákupem 
3 notebooků pro potřeby výuky: Proti: 0, Zdržel 
se: 0, Pro: 4 

Výbor souhlasí s pořízením 3 notebooků pro potřeby 
výuky 

• Hlasování o tom, zda hradit odměnu za 
vedení kroužku keramiky  pro paní Ivu 
Karellovouz prostředků spolku: Proti: 0, 
Zdržel se: 0, Pro: 4 

Plán na další období      
 Úpravy pracovních 

smluv (změny 
úvazků) 

 Kurzy pro 
pracovnice 
(Respektovat a být 
respektován, 
Informační 
Montessori kurz) 

 Řešit otázku 
transformace 
na dětskou 
skupinu, 
možnost získat 
dotace na 
provoz i 
rekonstrukci 
záchodů na 
dětské 
záchodky (ESF, 
MAS Blaník), 
nižší finanční 
zátěž pro 
rodiče, možnost 
přijímat i děti 
od 2 let 

 Lampiónový 
průvod pro 
nejmenší 

 Možné rozšíření 
nabídky 
kroužků od 2. 
pololetí 

 Další akce s Montessori 
tématikou 

 Kurz kritického myšlení 
 Další akce s Markem 

Hermanem 

 Předvánoční jarmark  Akce pro školáky ke sv. Martinovi 
 Dovybavení učebny čtvrťáků 
 Otázka rozšíření prvního stupně – velký 

zájem prvňáků 

 

2) Bankovní záležitosti – K. Rybníčková informovala o uzavření smlouvy s Českou spořitelnou o vytvoření podúčtů k současnému účtu (6 podúčtů pro 

jednotlivá střediska, lepší orientace v příchozích i odchozích platbách, ČS a.s. schválila vedení účtů pro spolek zdarma), dále o zřízení nového 

běžného účtu, který byl podmínkou podání žádosti o dotaci na MPSV (i zde bylo od ČS a.s. přislíbeno vedení účtu zdarma). 



3) Žádost o převod pomůcek od MěÚ – K. Rybníčková podala opětovnou žádost o převedení Montessori pomůcek z projektu hlídání dětí v MěDDM 

z majetku města do majetku spolku (spolku byl nabídnut pronájem pomůcek za symbolickou cenu, nicméně zaangažovaní členové se shodli, že 

pronájem je pro spolek administrativní zátěž), rozhodnutí Rady města zatím nezná. 

4) Členské záležitosti – K. Rybníčková informovala o zpracovaném seznamu členů, řešena otázka placení příspěvků pedagogickými pracovníky – K. 

Rybníčkové uloženo připravit na členskou schůzi Příspěvkový řád a varianty, jestli a jak zakotvit neplacení členských příspěvků pedagogickými 

pracovníky, příp. dalšími zaměstnanci spolku, o kterých rozhodne členská schůze. 

5) DAS – nabídka právního pojištění, K. Rybníčkovou kontaktovala dealerka fy DAS, po konzultaci se členy výboru nabídku tohoto typu pojištění 

odmítne. 

6) Otázka prostor v ZŠ – aktuality – komunitní plánování půdních prostor – proběhne ve čtvrtek 20. října (zajištěna hojná účast členů spolku). 

7) Propagace – K. Rybníčková a L. Pavlíčková informovaly o zahájení spolupráce s novou grafičkou Kateřinou Janatovou, K. Rybníčková představila svou 

představu nechat zpracovat projekt – výtvarné ztvárnění principů Montessori pedagogiky a jednotlivých oblastí výuky, který by byl využitelný jako 

propagační materiál, základ informační kampaně, příp. dekorace prostor ZŠ či MŠ. Dále informovala o přislíbené dotaci od MAS na zpracování 

tištěných propagačních materiálů (50 % nákladů hrazeno dotací) a návrhu paní Janatové vytvořit pro Montessori Vlašim jednotnou vizuální identitu. 

Výbor souhlasí s poptávkou na propagační letáky a navržení jednotného vizuálního stylu. Projekt výtvarného zpracování principů a oblastí 

Montessori pedagogiky navrhuje odložit a zrealizovat až po aktualizaci rozpočtu a zjištění, zda na takovou akci máme. 

8) Nákupy + evidence majetku – výbor se usnesl, že nákupy nad 10 tis. Kč s DPH podléhají schválení výboru (stačí odsouhlasení po mailu). Dále řešena 

otázka evidence majetku spolku – výbor ukládá K. Rybníčkové zjistit u paní účetní, co nám ukládá zákon a jakou formu máme zvolit (Pozn. Vyjádření 

účetní – odepisujeme majetek nad 40 tis. Kč, ten v současné době nemáme, účetní vede evidenci dražších položek – elektronika, nábytkové sestavy, 

u pomůcek doporučuje vést interní seznam, nicméně do evidence majetku nespadají.) 

Zapsala : Kateřina Rybníčková 

Ověřila: Zuzana Klímová Vaňková 


