2018-09-25 - 1.jednání výboru
Montessori Vlašim
Kde
Spolkový dům

Účastníci
Tomáš P.
Lenka P.
Denisa H.
Libor Kočí
Ondra P.
Zuzka K.
Martina P.
Dana K.
Hosté (kontrolní výbor):
Luděk M.
Adéla S.

Účel schůzky
- představení plánu práce Kontrolního výboru
- seznámení s výsledky komunální ankety
- zpráva o činnosti předsednictva
- plány do budoucna - komunita a komunikace
- volná diskuze

Projednané body
Kontrolní výbor – informace předsedy KV – o jednání KV ze dne 6.9.2018 (viz přiložený zápis) –
chtějí dostávat zápisy z jednání výboru; dále diskuze k náplni činnosti KV, jak bude zajištěna jejich
informovanost a jak mají naplňovat svoji činnost definovanou ve stanovách. Dále diskuze k
jednotlivým bodům zápisu z jednání KV; dle návrhu bude činnost fungovat do března 2019, pak bude
zhodnoceno
Zápis z jednání KV
Dotazník k volbám do zastupitelstva – Do doby jednání výboru byly odpovědi obdrženy ze 3 stran –
ODS, ČSSD, Nezávislí - od dalších dvou jsou odpovědi přislíbeny. Nejlépe v souladu se strategií
rozvoje spolku Montessori „dopadlo“ ODS; proběhla diskuze ke zveřejnění výsledků a jejich formě a k
historii urgování jednotlivých kandidátek; Na začátku měsíce října bude vydána tisková zpráva s citáty
z odpovědí kandidátů – nebude to doporučení pro voliče, ale bude obsahovat relevantní informace s
názory stran ke vzdělávání; na web Montessori budou vloženy celé odpovědi

Hlasování – výbor Montessori schvaluje zveřejnění TZ k volební anketě a zveřejnění úplného znění
ankety (celých odpovědí) na webu - pro 8; proti 0
Doporučení k volbám – spolek zveřejní seznam svých členů, kteří kandidují v komunálních volbách,
jako informaci pro členy
Zpráva z činnosti předsednictva
Zřízen přístup do aplikace GSuite
Všichni zaměstnanci mají e-mail pracovní – montessori – zejména kvůli komunikaci s
veřejností a ochraně dat (GDPR)
proběhlo školení zaměstnanců, včetně školení GDPR
Dotace – probíhá nastavení řízení, rozdělení kompetencí, inventura výdajů a příprava
rozpočtu dalšího čerpání
příprava rozpočtů školy, školky a rodinného centra
metodické sdružení – jednání s pí ředitelkou o šesté třídě
řeší se hlavně administrativa a nastavení procesů ve spolku spojené se změnou vedení
spolku
komunita a komunikace ve spolku
o dochází k profesionalizaci spolku, nutné řízení financí a dohled nad čerpáním dotací – není
čas ze strany vedení spolku na budování komunity… + mnozí uživatelé služeb nemají přednostní
zájem o Montessori, ale o čerpání služeb, které jsou z důvodu dotací bezplatné… je třeba najít
„komunitního manažera“ a nastavit komunikaci spolku uvnitř i navenek, definovat si cílovou
skupinu, definovat strategii na oslovení nových členů a komunikaci s veřejností a budováním
dobrého jména spolku ve Vlašimi

