
Členská schůze Montessori Vlašim, z. s.

3. 6. 2020 od 18:00 hodin, Spolkový dům Vlašim

Členskou schůzi svolal předseda spolku emailem odeslaným všem členům spolku.

Schůzi předsedá předseda spolku.

18:15 – předseda spolku zahájil členskou schůzi, na které se členové sešli v počtu 49 přítomných a v zastoupení.
Schůze je usnášeníschopná.

1. Hlasování o zapisovateli – Ondřej Pašek

Pro: 49, Proti: 0, Zdržel se:0

2. Hlasování o ověřovateli zápisu – Martina Pavlisová

Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Hlasovávání o skrutátorovi – Lenka Pavlíčková

Pro: 49 Proti: 0, Zdržel se: 0

Byl představen program – viz. Příloha, která je nedílnou součástí zápisu

Hlasování o programu

Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o činnosti

Předseda představuje strukturu fungování spolku. Zmiňuje také fungování jednotlivých zařízeních během
koronavirové pandemie a po ní. Podrobnosti viz Příloha str. 4 až 12.

● Mateřské centrum

● Jesle

● Montessori školička

● Škola

Závěrečná zpráva o hospodaření ve školním roce 2019/2020

Předseda spolku seznámil účastníky s hospodařením ve školním roce 2019/2020 (viz Příloha str. 13 až 17).

Členská schůze schvaluje závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2019/20

Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0

mailto:ondrej.pasek.11@gmail.com
mailto:lenka.pavlickova@montessorivlasim.cz


Rozpočet pro rok 2020/2021

Předseda spolku představil rozpočet pro školní rok 2020/2021, viz Příloha str. 19 až 21. Členské příspěvky zůstávají
nezměněny.

Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2020/21

Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přijímání nových členů

O členství ve spolku se uchází paní Veronika Kubíčková

Hlasování o přijetí paní Veroniky Kubíčkové za členku spolku:

Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0

Givt.cz

Předseda informoval o možnosti podpořit spolek při nákupech online díky službě givt.cz a že od 10. do
13.6. poběží speciální akce, kdy za každou nainstalovanou aplikaci dostane spolek 30 Kč.

Routa 2022

Dana Kucharčíková hovořila ohledně přesunutí 15. ročníku Routy na červen 2022 z důvodu aktuální epidemiologické
situace.

Další směřování spolku

Ondřej Pašek představil výhled práce na další strategii spolku vzhledem k výzvám, které před námi stojí a vyzval členy
spolku ke spolupráci. Další příprava strategie spolku začne na podzim.

Náměty a připomínky

20:20 - předseda Tomáš Pavlis schůzi ukončil.

Příloha

Zapsal/a: Ondřej Pašek

Ověřil/a: Martina Pavlisová ……………………………………

Ve Vlašimi dne 12.6.2021


