Jednání výboru Montessori Vlašim dne 29.10. 2020
Účastníci:
Andrea Vondráková
Dana Kucharčíková
Denisa Hrochová
Kateřina Kolářová
Libor Kočí
Rudolf Kopecký
Simona Mrkvová
Tomáš Pavlis

Hosté:
ne

Program:
- přijímání nových členů
- nový web
- koncepce budoucího směřování spolku – zahájení diskuze, informace ze školení o fundraisingu pro
neziskovky
- vedoucí pracovník Monte oddělení ZŠ

Jednání:
Je přítomno 8 z 11 členů výboru. Výbor je usnášeníschopný
Přijímání nových členů
Výborem byla projednána přihláška paní Veronika Rybníčková. Předseda spolku navrhuje přihlášku
schválit. Hlasování: 8 pro, 0 proti
Nový web
Denisa Hrochová a Tomáš Pavlis představili koncepci nového webu – funkční a grafický návrh. Jedná
se o kompletní přepracování webu, které vede k zjednodušení a zpřehlednění informací a
„převlečení“ do moderního kabátu.
Všem členům Výboru budou poslány odkazy, aby si mohli návrhy prostudovat dát zpětnou vazbu. Než
bude web dokončen, bude poslán k vyjádření i všem členům spolku.
Koncepce budoucího směřování spolku
Předseda seznámil členy Výboru s chystaným zákonem o jeslích a jeho důsledky na fungování
dětských skupin spolku. Panuje shoda, že by bylo proti smyslu existence spolku provozovat jesle pro
děti od 0,5 roku věku, kdy je lepší, aby byly se svojí rodinou.

Z toho důvodu hledáme alternativní možnosti financování, které by neomezovaly možnost volby pro
fungování dětských skupin. Jedním z nich je i fundraising (shánění peněz od soukromých donorů).
Předseda seznámil výbor obsahem školení Fundraising pro neziskovky. Klíčem k úspěšnému získávání
peněz je vypracovaná dlouhodobá strategie spolku, plán na co peníze využít a člověk, který se tomu
může věnovat na částečný úvazek. Uzavření spolupráce trvá 4 a více měsíců, je tedy nutné na tom
začít pracovat.
Předseda zorganizuje osobní jednání výboru, až to umožní opatření vlády. Projednávání online není
příliš efektivní.
Vedoucí pracovník Monte oddělení ZŠ
Výbor projednal a upravil návrh pracovní náplně vedoucího pracovníka Montessori oddělení ZŠ
Sídliště. Spolek dlouhodobě usiluje o zřízení pozice, ve které by měl zaměstnanec vyhrazené hodiny
na řízení. Tento dokument popisuje, jak by měla ideálně vypadat náplň práce a pravomoci tohoto
pracovníka.
Předseda tento návrh projedná s pedagogy a vedením školy a dále povede jednání o zřízení této
pozice.
Zapsal: Tomáš Pavlis

