
Jednání výboru Montessori Vlašim dne 12.11 2019 
 

Účastníci:  
Denisa Hrochová 
Lenka Pavlíčková 
Libor Kočí 
Martina Pavlisová 
Martina Fialková 
Ondřej Pašek 
Tomáš Pavlis 
Zuzana Klímová 
 

Hosté:  
Luděk Molinari (kontrolní komise) 

 

Program: 
- přijetí usnesení o pokutě FÚ 

-  shrnutí 2019 

- plán na rok 2020 

- členská schůze a volby orgánů strany 

- diskuze, náměty a připomínky 

 

Jednání: 
Je přítomno 7 z 11 členů výboru. Výbor je usnášeníschopný  

1. Zapisovatelkou byla zvolena Zuzana Klímová: 6 pro, 1 se zdržel 

 

2. Návrh usnesení o neprominutých odvodech: 

Výbor spolku projednal rozhodnutí o prominutí daně Generálního finančního ředitelství oddělení 

zvláštních činností, č.j. 8546/19/7700-40470-013835. 

Po projednání se výbor usnesl, že ze strany tehdejší předsedkyně spolku nedošlo k úmyslnému 

pochybení v tom, že nebylo včas provedeno finanční vypořádání projektů uvedených v rozhodnutí a 

vzhledem k tomu, že výkon funkce předsedy je dobrovolnický (tj. při zaměstnání a v době osobního 

volna), není spravedlivé po tehdy úřadující předsedkyni vymáhat neprominuté odvody uvedené ve 

shora uvedeném rozhodnutí. Proto v souladu s čl. VII., odst. 4) písm. h) stanov spolku ukládá 

předsedovi spolku Tomáši Pavlisovi, aby neprominuté odvody vyměřené Finančním úřadem pro 

Středočeský kraj uvedené ve shora citovaném rozhodnutí nevymáhal po předsedovi spolku, 

odpovědném za tyto odvody. 

Hlasování o textu usnesení: 6 pro, 1 se zdržel (Tomáš Pavlis) 



3. Na příští týden je nahlášena kontrola MPSV, v současné době jsou připravovány podklady. 

4. Podána žádost o dotaci na jesle a školičku, nicméně je třeba řešit budoucnost a možnosti 

fungování bez dotací – řeší se výhledově fundraising, propojení se soukromými firmami. Bude 

se řešit paralelně se získáním dotace na provoz z MAS v r. 2020. 

5. Přišel Ondřej Pašek 

6. Spolek převádí finance do Fio banky z důvodu snížení nákladů na vedení účtů 

7. Otevírá se nový kroužek – tvorba webových aplikací 

8. Mateřské centrum – funguje dobře, chystá se žádost o příspěvek od města Vlašim 

9. MŠ – spolupráce funguje, organizují se akce 

10. ZŠ  

• byl proveden výzkum zájmu o šestou třídu; výzkum bude sloužit jako podklad pro 

jednání s pí ředitelkou o zřízení 6. třídy. Na základě výsledků výzkumu bude optimální 

v roce 2020 otevřít jedno trojročí 4-5-6 a ponechat jedno dvojročí 4-5; pro pedagogy 

bude náročné připravit šestou třídu – zejména bude nutné vytvořit ŠVP pro celý 

druhý stupeň, otázka, zda na to jsou momentálně kapacity 

• naplnění ročníků – pro optimální zaplnění tříd a udržitelnost je třeba 18 žáků do 

prvních tříd; nyní je v předškoláčku 16 dětí – s tím souvisí PR Montessori a návaznost 

jednotlivých stupňů Montessori vzdělávání ve Vlašimi 

11. Routa – bude 20.6.2020 

12. Členská schůze – nutné schválit rozpočet 2020 a také svolat volební členskou schůzi 

(mandáty voleným orgánům končí v červnu 2020) – v dubnu 2020 bude svolána členská 

schůze 

13. Členové – nyní 73 členů – otázka přibývání nových členů a zájmu rodičů o vstup do spolku (z 

MŠ zájem minimální), navíc noví členové dle stanov mohou být přijímáni pouze členskou 

schůzí, k diskusi, zda nezměnit stanovy tak, aby nové členy mohl schvalovat výbor 

14. PR spolku – vedle informací o pořádaných akcích na FB a ve Zpravodaji by bylo přínosné 

informovat veřejnost o principech Montessori pedagogiky – krátké články o přístupu k dětem 

atd.; vzhledem k zajištění věcné správnosti je vhodné, aby se toho ujali vyučující – bude 

projednáno na metodickém sdružení 

 

Zapsala: Zuzana Klímová 


