
Členská schůze Montessori Vlašim, z. s. 

8. 6. 2020 od 18:00 hodin, Spolkový dům Vlašim 

 

Členskou schůzi svolal předseda spolku emailem odeslaným všem členům spolku. 

Schůzi předsedá předseda spolku. 

18:00 – předseda spolku zahájil členskou schůzi, na které se členové sešli v počtu 61 přítomných a v zastoupení. 

Celkem 61 členů. 

 Hlasování o zapisovateli – Dana Kucharčíková 

Pro: 61, Proti: 0, Zdržel se:0 

 Hlasování o ověřovateli zápisu – Denisa Hrochová 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Hlasovávání o skrutátorech – Ondřej Pašek 

Pro: 61 Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Hlasovávání o skrutátorech – Lenka Pavlíčková 

Pro: 61 Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Byl představen program – viz. Příloha 

 Hlasování o programu 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Routa 2020 

Dana Kucharčíková hovořila ohledně přesunutí 15. ročníku Routy na 19. 6. 2021.  

V původně plánovaném termínu Routy 2020 proběhne na Hrádku od pátku 19. 6. 2020 do neděle 21. 6. 2020 víkend 

pro rodiny s dětmi. Zájemci se mohou hlásit Daně Kucharčíkové na tel. 608 833 026 nebo email: 

dana.kucharcikova@montessorivlasim.cz Součástí bude sobotní koncert skupiny Bossfolk na pódiu vedle kostela. 

 

Zpráva o činnosti 

Předseda představuje strukturu fungování spolku. Zmiňuje také fungování jednotlivých zařízeních během 

koronavirové pandemie a po ní. 

 Mateřské centrum  

 Jesle 

 Montessori školička 

 Škola 

 

Školní vzdělávací plán (ŠVP) 

mailto:dana.kucharcikova@montessorivlasim.cz


Tomáš Pavlis zmínil práci na ŠVP Montessori oddělení na ZŠ Sídliště, což je závazný dokument, v kterém 

jsou popsány způsoby výuky, hodnocení, … Má své formální náležitosti. Musí korespondovat s Rámcovým 

vzdělávacím plánem, který je závazný pro základní školy. Až bude ŠVP pro 1. stupeň Montessori oddělení 

schválen paní ředitelkou ŽŠ Sídliště, bude třeba se jím řídit. ŠVP zpracovává Šárka Adamcová ve spolupráci 

s pedagogy Montessori oddělení ŽŠ Sídliště. Už po několikáté byl posunut termín jeho dokončení – 

aktuálně to je 15. 6. 2020. Protože tento materiál vzniká z iniciativy a prostředků spolku, máme zájem ho 

připomínkovat jako celek. Proběhla debata o možnosti připomínkování ŠVP pro každého zájemce z řad 

členů spolku. Jakmile bude ŠVP kompletně předán, pošle Tomáš Pavlis informaci s možnostmi jeho 

připomínkování všem členům spolku.  

 

Závěrečná zpráva o hospodaření ve školním roce 2019/2020 

Předseda spolku seznámil účastníky s hospodařením ve školním roce 2019/2020 (viz příloha). 

Hlasování o závěrečné zprávě 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Přijetí dotací 

Členská schůze schvaluje přijetí dotací č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015648 (jesle) a 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015647 (školička) do rozpočtu spolku. 

 Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Rozpočet pro rok 2020/2021 

Předseda spolku představil rozpočet pro školní rok 2020/2021, viz Příloha. Členské příspěvky zůstávají nezměněny. 

Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2020/21 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Návrh na změnu stanov spolku 

Předseda spolku seznámil účastníky s návrhem na změnu přijímání nových členů. Dosud muselo být přijímání nových 

členů schváleno Členskou schůzí. Členská schůze se koná většinou 1x ročně, což je pro přijímání nových členů velmi 

nepraktické.  Nově by přijímání nových členů schvaloval Výbor spolku, který se schází cca 4x ročně. 

Členská schůze schvaluje změnu stanov následujícím způsobem: Viz slide 21 přílohy 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Volební komise pro tuto členskou schůzi 

Tříčlenná volební komise pro tuto členskou schůzi ve složení: Barbora Pavlisová, Jarmila Slabá a Martina Stocker 

Hlasování o volební komisi 

 Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 3  

 

Způsob voleb 



Hlasování o veřejné volbě na jednotlivé pozice a do jednotlivých orgánů spolku.  

 Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Předseda spolku 

Tomáš Pavlis jako jediný kandidát na pozici předsedy spolku Montessori Vlašim stručně seznámil s tím, co 

se za jeho 2leté fungování v této pozici událo a o co se chce dál snažit.  

Hlasování o volbě Tomáše Pavlise na předsedu spolku.  

 Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Místopředseda spolku 

Na pozici místopředsedy spolku se jako jediná přihlásila Lenka Pavlíčková. 

Hlasování o volbě Lenky Pavlíčkové na pozici místopředsedkyně spolku.  

 Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

5 min. přestávka 

 

Volby do Výboru spolku 

Představení jednotlivých kandidátů do 11členného výboru spolku, jehož členy jsou také předseda a místopředseda 

spolku. 

Hlasování o volbě Rudy Kopeckého – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Dany Kucharčíkové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Denisy Hrochové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Kateřiny Kolářové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Libora Kočího – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Martiny Fialkové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Andrey Vondrákové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Ondřeje Paška – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Simony Mrkvové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Volby do Kontrolní komise spolku 

Představení jednotlivých kandidátů do 3členného kontrolní komise spolku: 

Hlasování o volbě Adély Staňkové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Jitky Fialové – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování o volbě Luďka Mollinariho – Pro: 60 Proti: 0 Zdržel se: 1 



 

 

Náměty a připomínky 

Tvorba strategie fungování našich zařízeních – s dotacemi či bez nich (vznikne akční skupina), která se tímto bude dál 

zabývat.  

Dopis na podporu Ivy Karellové na pozici Koordinátor Montessori oddělení byl poslán jménem spolku paní ředitelce. 

V současnosti má Iva jako koordinátor spoustu povinností, ale žádné kompetence řešit vzniklé problémy v 

Montessori oddělení. Jako jediná ze stávajících Montessori pedagogů na ZŠ Sídliště má odpovídající vzdělání a 

kvalifikaci plnit roli koordinátora. Za její nelehkou práci ji moc děkujeme. 

Rádi bychom, aby měl někdo v Montessori oddělení možnost také plnit funkci kontrolní a zaškolování nových 

pracovníků, proto budeme usilovat o zřízení pozice Vedoucí Montessori oddělení / Zástupce ředitele pro Montessori 

oddělení, který bude řídit a zodpovídat za kvalitu výuky na škole, bude k tomu mít odpovídající podmínky a 

ohodnocení.  

Padl dotaz ohledně rozvrhů na školní rok 2020/2021. Iva Karellová seznámila účastníky s tím, že zůstávají stejní 

pedagogové v obou trojročích. Ve dvouročích budou učit Šárka Adamcová (asistent Jitka Birhanzlová), Radka 

Daňková (asistent Míša Havelková). Šárka s Jitkou budou učit v obou dvouročích Kosmickou výuku a Radka s Míšou v 

obou dvouročích Výtvarnou a Hudební výchovu.  Ruda Kopecký bude učit Informatiku. 

Iva Karellová přišla s pozitivní zprávou, zpracovaným přehledem o počtech dětí a pedagogů v Montessori oddělení ZŠ 

Sídliště v jednotlivých letech, ze kterého je vidět neustálý rostoucí zájem rodičů o Montessori vzdělávání na ZŠ 

Sídliště. 

Byl zodpovězen dotaz, proč není 6. třída. Tomáš Pavlis vysvětlil, že je to z personálních důvodů, protože se v 

Montessori oddělení zatím nenašel tahoun, který by to táhl a zároveň i učil. 

Na začátku školního roku 2020/2021 bude nutné stanovit konkrétní kritéria přijímání předškoláků do 1. třídy 

Montessori oddělení. Účast dětí na předškoláčkovi nebude dostatečné kritérium pro případné odmítnutí některých 

zájemců. Začíná být převis dětí. Letos to vyšlo tak, tak. Nakonec bylo přijato 19 dětí, 2 děti zažádaly o odklad. Příští 

rok to bude moci být pouze 16-18 dětí. Ale máme nadstandardně nízký počet dětí ve 4. a 5. třídách (16 a 19) tam je 

možné děti přijmout i během školního roku. 

Ondra Pašek zmínil knihu Proč spíme.  Některým dětem a rodinám vyhovuje stávající začátek školy v 8:30. Jiným s 

ohledem na dojíždění autobusu nikoli ;-) 

20:00 - předseda Tomáš Pavlis schůzi ukončil. 

 

Příloha 

Schůze 

2020-06-08.pdf
 

                                                                                      

Zapsal/a:  Dana Kucharčíková …………………………………… 

 

Ověřil/a: Denisa Hrochová  …………………………………… 

 

Ve Vlašimi dne 19.6.2020 


