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Příspěvkový řád Montessori Vlašim, z. s. 

 

Členská schůze Montessori Vlašim z.s., schválila dne 22. 11. 2017 tento 

aktualizovaný příspěvkový řád v souladu s čl. 5 odst. 6 stanov. 

 

Čl. I.  

Příspěvky 

 

1. Členské příspěvky jsou řádné, které dělíme na Základní a Rodičovský, a 

mimořádné.  
 

2. Příspěvky kryjí výdaje spolku související s naplňováním cílů a poslání; 

provozní výdaje; spoluúčasti k dotacím a neuznatelné výdaje, které není možné 

uplatnit v rámci poskytnutých dotací. 

 

 

Čl. II. 

Členské příspěvky 

 

1. Řádný členský příspěvek Základní činí 1000 Kč na člena za jeden školní rok a 

je splatný vždy do 30. 9. 

 

2. Řádný členský příspěvek Rodičovský hradí rodiče dětí navštěvujících MŠ 

Vorlina a Montessori třídy při ZŠ Sídliště dle níže uvedeného rozpisu 

 
MŠ Vorlina 1000,-/dítě/rok nebo 100,-/měsíc 

ZŠ Sídliště – Montessori třídy 5000,-/dítě/ rok nebo 500,-/dítě/měsíc 

 

 

3. V individuálních případech lze požádat o snížení výše řádných členských 

příspěvků, příp. o jejich prominutí. O snížení či prominutí řádných členských 

příspěvků rozhoduje výbor spolku na návrh předsedy spolku. 

 

4. Výši mimořádného členského příspěvku schvaluje členská schůze. Návrh na 

stanovení mimořádného členského příspěvku předloží členské schůzi předseda 

spolku na základě doporučení Výboru. 
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5. Členové mají povinnost uhradit mimořádný členský příspěvek alespoň 

v minimální výši, která je jim stanovena. 

 

6. Členové mohou navrhnout navýšení minimální výše mimořádného příspěvku. 

Nejpozději tak učiní při projednávání mimořádného členského příspěvku na 

členské schůzi, která bude mimořádný členský příspěvek projednávat.  

 

Čl. III. 

Osvobození od povinnosti platit členské příspěvky 

  

1. Povinnost platit řádný členský příspěvek Základní se nevztahuje na všechny 

pedagogické pracovníky a asistenty MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště – Montessori 

třídy, kteří nemají v systému dítě, dále na předsedu a místopředsedu spolku. 

 

2. Povinnost platit řádný členský příspěvek Rodičovský za dítě, které 

navštěvuje některé z výše uvedených zařízení, se nevztahuje na předsedu a 

místopředsedu spolku. 

Čl. IV. 

Vyúčtování 

 

1. Členské příspěvky řádné i mimořádné se jednotlivým členům dokladově 

nevyúčtovávají. Se členskými příspěvky se hospodaří dle rozpočtu schváleného 

členskou schůzí. 

 

2. Ostatní příspěvky, dotace a dary se schvalují a hospodaří se s nimi podle 

rozpočtu. Jejich použití se vyúčtovává a dokládá přispívatelům. 

 

 

 

Čl. IV. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Tento příspěvkový řád neupravuje ostatní formy financování Montessori 

Vlašim z.s., pouze členské příspěvky. 
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2. Příspěvkový řád vchází v platnost dnem schválení členskou schůzí. 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Kateřina Rybníčková 

          Předsedkyně spolku 
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