
Zápis ze zasedání výboru spolku Montessori Vlašim, 25.2.2019

Přítomni: Pavlis, Pavlisová, Pavlíčková, Hrochová, Fialková, Štěpničková, Kucharčíková,
Karellová, Pašek

Hosté (kontrolní výbor): Molinari, Fialová

1. Pokuta Finančního úřadu:
● vyměřena za nesrovnalosti v účetnictví RC Světýlka v době předsednictví Lenky

Zapletalové
● snížena ze 130 000 na cca. 99 000 Kč.
● pokrytí: momentálně můžeme zaplatit, zdroje: zisky z minulých let ze školícího

střediska, rezerva z minulých let z členských poplatků
● rozhodnutí FÚ je dostupné na Google disku

=> Luděk Molinari prověří u právničky možnost vymáhání pokuty, krytí pojistkou apod.

Výbor spolku bere na vědomí zprávu o udělení pokuty a pověřuje předsedu k jejímu
uhrazení v plné výši. Pro: 9, proti:0

2. Finanční situace
● zaplacením pokuty nedojde k ohrožení fungování spolku, pouze k výraznému

snížení rezerv pod 100 000 Kč
● všechna střediska jsou zajištěna tak, aby fungovala s vyrovnaným rozpočtem

v rámci svého rozpočtového období
● od 1.3.2019 povede účetnictví spolku účetní firma Edigma

3. Situace v zařízeních spolku (jesle, školička):
● u jeslí se špatně dosahuje naplněnosti – vysoká nemocnost, velká rotace dětí. Je

nutné zvážit, jestli přijímání dvouletých dětí je únosné
● nezájem rodičů o Montessori, zařízení jsou využívána jako „hlídáčky“

◦ u školičky by to mohlo řešit školné, o které se ale sníží dotace – odradí ty, kteří
nemají opravdový zájem, předpoklad zlepšení docházkové kázně

● rodiče mají malý zájem a povědomí o poslání Montessori
● neukáznění rodiče vodí do zařízení nemocné/nedoléčené děti, které pak nakazí

personál a ostatní děti – problém naplněnosti a personálního obsazení

=> Tomáš prověří, jestli je možné při dotaci vybírat školné (prověřeno, je to možné)

4. Komunikační strategie
● potřebujeme zvýšit povědomí zejména rodičů o Montessori, posílit identifikaci

=> Ondra připraví komunikační kuchařku, bude potřebovat info z každého střediska

5. Situace v ZŠ Sídliště
● vznik šesté třídy se definitivně odstouvá na školní rok 2020 / 2021
● potvrdila se finanční únosnost rozdělení dvojročí 4./5. třída na dvě třídy
● v každé třídě dvojročí může být asistent
● případně, pokud by nevycházel počet dětí, může spolek dotovat učitele až 100.000

Kč
● prostory: jazyková učebna se přesouvá na půdu po rekonstrukci, mohla by se

uvolnit, byt školníka výhledově jako družina
● máme zájemce o místo učitelky: Jitka Birhanzlová doporučena Ivou Karellovou



6. Kontrolní výbor
● v jednom z projektů je možné zaplatit "evaluátora" - mohl by to být někdo z

kontrolního výboru
● kontrola účetnictví proběhne 25.3.

7. Členské příspěvky
● Denisa Hrochová připravila návrh: sleva na členském příspěvku za odpracované

hodiny
● Dana Kucharčíková nabízí vést databázi dobrovolnických hodin
● zatím není jasné jaký by byl vztah mezi hodinami a poplatkem
● možnost zavést dvojstupňové členství:

◦ "klient" platí jen balíček služeb, není členem (např. rodiče v oranžové třídě)
◦ "příznivec" platí členský poplatek, nemá hlasovací právo neúčastní se schůzí,

nechodí mu emaily o spolku apod.
◦ "plný člen" zapojuje se do činnosti spolku spoluorganizuje akce, vyrábí

pomůcky apod. snížený členský poplatek
● námitky: je to příliš složité

=> Denisa a Ondra připraví do příště návrh a zdůvodnění nového uspořádání členství


