Jednání výboru Montessori Vlašim z.s. – 9. 10. 2017, Spolkový dům
Přítomny: Kateřina Rybníčková, Lenka Pavlíčková, Martina Pavlisová, Zuzana Klímová Vaňková,
Veronika Štěpničková

Program:
1.
2.
3.
4.

Seznámení s činností Rodinného centra a Montessori mateřského centra na nové adrese
Naplánování termínu členské schůze
Kancelář pro vedení spolku
Dotace MAS Blaník – Hlídání dětí pracujících rodičů

1) Seznámení s činností Rodinného centra a Montessori mateřského centra na nové adrese – L.
Pavlíčková informovala o zahájení provozu kroužků Rodinného centra (Batolátka, Montessori
herna) v prostoru MěDDM Domeček. Ty budou pronajímány každý týden v úterý, středu
a čtvrtek od 8:00 do 12:00. Cena je 10,-/hod. Prostory budou zároveň fungovat jako
Montessori mateřské centrum pro setkávání rodičů s nejmenšími dětmi, volnou hru, sdílení,
seznámení s Montessori principy a pomůckami. V této souvislosti byla také s L. Pavlíčkovou
uzavřena pracovní smlouva na 0,5 úv. V popisu práce má na starosti jednak fungování RC
a VC, mateřského centra (je v prostorách fyzicky přítomna po většinu otevírací doby), jednak
nadále pracuje jako administrativní pracovník spolku. Výbor bere na vědomí a souhlasí.
2) Naplánování termínu členské schůze – členská schůze byla naplánována na středu 22. 11.
2017 od 18:00 v přednáškové místnosti Spolkového domu ve Vlašimi. Byla diskutována
otázka rozpočtu a jeho sestavování v podmínkách spolku (hospodaření s prostředky během
školního roku vs. požadavky plánovat rozpočet na rok kalendářní). Výbor ukládá vedoucí
provést aktualizaci rozpočtu na rok 2017 a navrhnout odhadovaný rozpočet na celý
kalendářní rok 2018.
3) Kancelář pro vedení spolku – K. Rybníčková informovala o nabídce sdíleného prostoru
kanceláří v objektu vlašimské pošty. Uvedla, že prostory s L. Pavlíčkovou potřebují hlavně
z důvodu narůstajícího objemu dokumentů, které má spolek povinnost archivovat. Po
následné diskusi došly přítomné ke shodě, že nabídku nevyužijí. Otázka archivace dokumentů
bude zatím řešena ve stávajících prostorech, pořídí se úložné prostory (nejspíš na stěnu
v klubovně ve Spolkovém domě).

4) Dotace MAS Blaník – Hlídání dětí pracujících rodičů – v minulém týdnu vyhlásila MAS Blaník
dlouho očekávanou výzvu na podporu dětských skupin. Již dříve bylo odsouhlaseno, že
Montessori školička ve Spolkovém domě (dále jen MoŠ) bude převedena z režimu živnost
volná na dětskou skupinu, právě kvůli možnosti čerpat dotace, snížit tak rodičům náklady na
hlídání a zvýšit tak dostupnost služby širší veřejnosti. Do MoŠ proběhl řádný zápis na konci
minulého školního roku. Vyhlášení výzvy se však z provozních důvodů MAS posunulo. Od září

tedy nebylo možné zahájit dotovaný provoz (rodiče hradí plnou cenu), službu tak využilo jen
malé množství rodičů, provoz mohl být spuštěn pouze 3 dny v týdnu (Út – Čt). Vzhledem
k tomu, že rodičům bylo slíbeno, že bude možné přijímat i děti dvouleté, vyřešila K.
Rybníčková situaci změnou živnosti volné na živnost vázanou. Část rodičů se rozhodla odložit
nástup dítěte do MoŠ až na dobu dotovaného provozu. Odhadovalo se, že by mohl být
zahájen v listopadu. Nyní po vyhlášení výzvy a zjištění dalších informací na ŘO je jasné, že
finanční prostředky, v případě, že spolek se žádostí uspěje, budou k dispozici nejdříve
v lednu/únoru příštího roku. K. Rybníčková požádala výbor o rozhodnutí, jakou variantu
řešení situace zvolit:
1. Podat žádost, zahájení dotovaného provozu (rodiče platí sníženou úhradu) naplánovat na
dobu, kdy bude jasné, zda spolek se žádostí uspěl. Do té doby rodiče hradí provoz plně,
zařízení funguje ve zkráceném režimu ÚT – ČT.
2. Podat žádost, zahájení dotovaného provozu naplánovat na listopad/prosinec (výdaje jsou
časově způsobilé od data vyhlášení výzvy, tj. od 4. 10. 2017), výdaje na přechodnou dobu
do oznámení výsledků a obdržení první splátky dotace pokrýt úvěrem či z vlastních zdrojů
spolku, poté je splatit.
Na téma proběhla diskuse přítomných, na závěr výbor rozhodl, že zvolí variantu č. 1, zejména
s ohledem na riziko neschválení žádosti o dotaci, příp. neproplacení některých výdajů ze strany ŘO.
K. Rybníčková zjistí, kdy spolek získá informaci o přijetí/nepřijetí žádosti a naplánuje zahájení
dotovaného provozu na dobu poté. Rodičům bude oznámeno, že do té doby je nutné provoz hradit
plně a MoŠ bude fungovat pouze 3 dny v týdnu.

Zapsala: Kateřina Rybníčková
Ověřila: Zuzana Klímová Vaňková

