Jednání výboru spolku Montessori Vlašim z.s.
Dne: 24.4.2018
místo: Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim
počet účastníků: 9
z toho členů výboru spolku Montessori Vlašim z.s. - 4
Pavlíčková Lenka, Rybníčková Kateřina, Štěpničková Veronika, Klímová Vaňková Zuzana
Omluvena: Pavlisová Martina
počet hostů: 5
Pašek Ondřej, Trochtová Jaroslava, Fialková Martina, Pavlis Tomáš, Hrochová Denisa
schůze zahájena: ve 20.00 hod
Program výboru:
1) Situace na ZŠ Sídliště
Předsedkyně spolku seznámila účastníky výboru s aktuální situací v Montessori oddělení na ZŠ
Sídliště. Od září 2018 by měla nastoupit nová paní učitelka – paní Daňková. Zatím není jisté v jaké
třídě/trojročí bude učit. Současně ještě není jisté, zda od září 2018 v Montessori oddělení nadále
zůstává Mgr. Iva Karellová nebo ne. Předsedkyně spolku sepsala dotazy, se kterými osloví paní
ředitelku školy, aby byla situace přehlednější a nevznikaly další obavy z nejasné situace. Výsledky
jednání s paní ředitelkou budou sděleny mailem všem rodičům školáků – i těm, kteří přijdou do
školy nově v září.
2) Zajištění vedení spolku po 30.6.2018
Předsedkyně spolku oznámila konec svého působení v této funkci ke dni 30.6.2018. Je třeba najít
řešení vzniklé situace a zajistit tím chod spolku i nadále. Momentálně předsedkyně spolku má na
starosti kromě povinností spojených s touto pozicí i správu dotací v jeslích a školičce. Jedná se o
pracovní poměr na prac. smlouvu s úvazkem 0,6. Vzhledem k pracovní náročnosti pozice
předsedkyně spolku je na zvážení, zda zachovat tuto strukturu vedení spolku nadále nebo rozdělit
povinnosti mezi více osob.
Navrhované varianty jsou:
První varianta – zachování struktury vedení spolku – tj. předseda, místopředseda.
Vyzvat členy ke kandidatuře; poskytnout kandidátům informace o výkonu těchto funkcí.
Druhá varinta – přenesení větší zodpovědnosti na dílčí vedoucí jednotlivých zařízení se zachováním
funkce předsedy spolku a posílením pravomoce kontrolních výborů. Tj. struktura: předseda spolku,
vedoucí mateřského centra, vedoucí jeslí a školičky, vedoucí školky a školy a výbor a kontrolní
výbor spolku.
Předseda spolku by zastřešoval všechny vedoucí jednotlivých zařízení, byl by více „tváří“ navenek,
měl by na starosti jednání se starostou, ředitelkou ZŠ, MŠ. Rozhodoval byl o klíčových věcech,
podepisoval dokumenty, schvaloval návrhy atd..
Třetí varinta – kolektivní statutární orgán.
Pro jednotlivá zařízení byli nebo budou osloveni:
–
mateřské centrum – Lucka Staňková
–
jesle a školička – Líba Sladkovská
–
škola a školka – Martina Pavlisová, Adéla Staňková, Kristina Dojčánová

Předseda spolku:
Ke kandidatuře byli osloveni Ondřej Pašek a Tomáš Pavlis. Oba přítomní svoji kandidaturu zváží,
nicméně pro pracovní vytíženost ji prozatím nepřijali.
Řešení situace – výbor se shodl na rozeslání hromadného mailu všem členům spolku – s informací,
že předsedkyně končí a je potřeba najít kandidáty na post předsedy.
Předsedkyně spolku sepíše mail, který v následujících dnech rozešle členům spolku.
Termín do kdy se členové mohou vyjádřit k situaci byl stanoven: 25. 5. 2018
Dále byl stanoven další termín výboru: 30.5.2018, od 18.00 hod a termín členské schůze: 13.6.2018
od 18.00 hod
Schůze byla ukončena: 22.30 hod
Zapsala: Lenka Pavlíčková
Ověřila: Zuzana Klímová Vaňková

