Jednání výboru Montessori Vlašim z.s. – 12. 4. 2017, Spolkový dům
Přítomni: Kateřina Rybníčková, Lenka Pavlíčková, Martina Pavlisová, Zuzana Klímová Vaňková
Omluvena: Veronika Štěpničková
Hosté: Jaroslava Trochotová, Martina Stocker, Martina Fialková, Libor Kočí, Denisa Hrochová, Dana Kucharčíková

Program:
1.
2.
3.
4.

Seznámení s činností jednotlivých středisek za uplynulé období
Změny v příspěvkovém řádu
Dotazník pro členy spolku
Propagace spolku na veřejných akcích – Májové slavnosti, Routa 2017

1) Seznámení s činností jednotlivých středisek v období srpen – říjen 2016 – L. Pavlíčková a D. Hrochová stručně informovaly o dosavadní činnosti
Rodinného centra, Vzdělávacího centra, Jeslí a Montessori školičky (kroužky, semináře, provoz služeb péče o děti). D. Hrochová informovala dále o
činnosti na webu a FB spolku. K. Rybníčková informovala o situaci a dění v ZŠ Sídliště (výměna pedagoga, hledání pedagoga pro další školní rok,
diskuse a jednání o statutu Montessori oddělení a jeho pracovníků na ZŠ).
2) Změny v příspěvkovém řádu spolku – K. Rybníčková informovala o tom, že bude potřeba změnit název členského příspěvku „Balíček služeb“ na
členský příspěvek „Rodičovský“. Důvodem je zejména to, že název je matoucí a mohlo by to způsobit problémy v účetnictví. Ve skutečnosti nejde o
žádné služby, které by spolek svým členům prodával, ale o členský příspěvek, kterým členové podporují činnost spolku. Výbor souhlasí s návrhem
přejmenování příspěvku, předsedkyně předloží návrh ke schválení členské schůzi na jejím nejbližším zasedání. Poté bude dokument upraven.
3) Dotazník pro členy spolku – na listopadové členské schůzi byl vznesen požadavek na zjištění některých postojů členů spolku pomocí elektronického
dotazníku. Libor Kočí připravil návrh, který přítomní diskutovali a připomínkovali. Byla ustanovena menší skupina (L. Kočí, Z. Klímová Vaňková, D.
Hrochová), která připomínky zapracuje. Dotazník bude poté členům rozeslán.

4) Propagace spolku na veřejných akcích – K. Rybníčková otevřela diskusi na téma účasti spolku na Májových slavnostech a spolupořadatelství festivalu
Routa 2017. Uvedla, že propagaci spolku směrem k veřejnosti považuje v současné době za klíčovou činnost, na níž se musí podílet i všichni členové
(třeba jen dílčí manuální aktivitou). Po loňské zkušenosti vyjádřila pochyby nad efektem účasti na Májových slavnostech, ostatní přítomní však
vyjádřili přesvědčení, že účast je nutná i zde. Domluveno, že prezentace proběhne, nicméně v trochu jiném duchu než vloni (bez pomůcek, méně
aktivit).
Dále K. Rybníčková informovala o tom, že se na ni obrátila Dana Kucharčíková s nabídkou stát se spolupořadatelem festivalu Routa 2017. Vzhledem
k tomu, že se jedná o festival pro rodiny s dětmi, má tradici a je do ní zapojena skupina stálých dobrovolníků z minulých let a také proto, že RC
Světýlka oslaví v letošním roce 10 let od svého vzniku, navrhuje partnerství uzavřít a festival pojmout jako oslavu 10 let Montessori pedagogiky ve
Vlašimi. Cílem bude prezentovat historii a aktivity spolku, s důrazem na činnost Rodinného centra, navázat spolupráci i s dalšími neziskovými
organizacemi v regionu a připravit členům příjemné odpoledne jako oslavu a poděkování. Dana Kucharčíková představila svou vizi letošní Routy a
zkušenosti z minulých let. Poté proběhla diskuse, někteří přítomní vyjádřili pochybnosti, největším problémem se zdá být účast členů v přípravné
fázi. Lidé jsou zahlceni aktivitami, práce ve spolku visí stále na stejných lidech…
Na závěr bylo domluveno, že spolek akci zrealizuje, předsedkyně si bere na starost zajištění dobrovolných prací ze strany členů spolku. Je potřeba
členy lépe informovat o potřebě této činnosti, vysvětlit důvody, příp. ustanovit funkce podle typu činností. Je nutné toto téma otevřít na členské
schůzi a řešit i případným zavedením povinných brigádnických hodin či poplatků.

Zapsala: Kateřina Rybníčková
Ověřila: Denisa Hrochová

