
Členská schůze Montessori Vlašim, z. s. 

25. 4. 2019 od 18:30 hodin, Spolkový dům Vlašim 

 

18:40 – předseda spolku zahájil členskou schůzi, na které se členové sešli v počtu 35 přítomných a 17 v zastoupení. 

Celkem 52 členů. 

1. Hlasování o zapisovateli – Denisa Hrochová 

Pro: 52, Proti: 0, Zdržel se:0 

2. Hlasování o ověřovateli zápisu – Dana Kucharčíková 

 

Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Hlasovávání o skrutátorovi – Ondřej Pašek 

 

Pro:  52 Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Byl představen program – viz. Příloha 

4. Hlasování o programu 

 

Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Routa 2019 

Hovoří a Routu představuje Dana Kucharčíková.  

18:50 přichází členka spolku Anna Sládková 

Vznesen dotaz, zda členové obdrží mail, jak a kam se mohou zapisovat dobrovolníci, kteří chtějí s organizací letošní 

Routy pomáhat. Dana Kucharčíková odpověděla kladně, s tím, že je možné, že mailů bude více a budou rozděleny na 

dílčí oblasti pomoci. 

Přijímání nových členů 

Předseda navrhuje Andreu Vondrákovou.  

Hlasování o přijetí nové členky – Andrea Vondráková 

Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Zpráva o činnosti 

Předseda představuje strukturu spolku a schéma jeho ideálního fungování, viz Příloha. 

 

 Mateřské centrum  

Byl zodpovězen dotaz na výši dotace od města Vlašim.  

 Montessori školička 



Padá připomínka, že díky podmínkám dotace (musí být podpořeno min. 30dětí, z nichž každé musí v zařízení strávit 

min. 40h) se může stát, že některé děti, které školičku v letošním školním roce navštěvují, nemusí být přijati v příštím 

školním roce. Předseda reagoval, že bude nutné propočítat, zda tato situace může/nemůže nastat. 

Padl dotaz, zda jsou zvýhodňovány děti, které do MŠ Vorlina přicházejí z Montessori zařízení. Odpovědí bylo, že 

každý rok jsou paní ředitelkou MŠ Vorlina vyžádány seznamy dětí, které Montessori jesle a Montessori školičku 

navštěvují.  

Strhla se debata, zda je k těmto přihlíženo, či nikoliv. Padl dotaz, zda by může být kritériem předchozí docházka do 

Montessori. Toto možné není, mohlo by to být vyhodnoceno jako diskriminační. 

 Škola 

Je nabízeno více variant (schůdných/neschůdných) řešení současné situace, tedy situace, kdy je 35 žáků do dvojročí  

4. + 5. třída. Argumentací vedení školy, proč nelze “udržovací“ varianta (tedy 2x trojročí a 2x dvojročí) jsou prostory, 

pedagog a také finance.  

U útlumové varianty bylo potvrzeno, že by platila již pro školní rok 2019/2020. 

Členové spolku byli požádáni o pomoc při hledání případného zájemce za odcházející p. uč. Skalickou. 

Vedla se debata o možných řešeních současných problémů v Montessori oddělení ZŠ Sídliště.  

 

Rozpočet pro rok 2019 

Předseda spolku představil rozpočet pro rok 2019, viz Příloha 

Hlasování o rozpočtu 

Pro: 53 Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Plány do budoucna 

Krátce byl představen návrh rozdělení členství na dva různé typy členství a s tím související změny členských 

příspěvků. Byly vysvětleny výhody/nevýhody. 

Vedla se debata na toto téma. 

22:00 - předseda Pavlis schůzi ukončil. 

 

Příloha 

členská schůze 

2019-04.pdf
 

 

Zapsal/a:  Denisa Hrochová 

Ověřil/a: Dana Kucharčíková  

 


