
Jednání výboru Montessori Vlašim z. s. dne 18. 05. 2021  

Účastníci:  
Andrea Vondráková 

Denisa Hrochová  

Kateřina Kolářová  

Lenka Pavlíčková 

Libor Kočí  

Martina Fialková 

Rudolf Kopecký 

Simona Mrkvová  

Tomáš Pavlis  

Ondřej Pašek 

Hosté:  
Luděk Molinari (kontrolní výbor) 

  Petra Machotková (člen) 

Program:  

1/web – zhodnocení nového webu, připomínky + návrhy na změny a úpravy 

2/Routa  

3/plánování členské schůze 

4/výběrové řízení – vedoucí pracovník v ZŠ 

5/nastínění strategie pro bezdotační období 

6/diskuze a podněty 

    

Jednání: Je přítomno 10 z 11 členů výboru. Výbor je usnášení schopný.   

1/Petra Machotková na jednání prezentovala svůj pohled, tedy pohled rodiče a člena na nový web. 

Z těchto podkladů se výbor dohodl na těchto úpravách: 

-ponechat zařízení, která spolek provozuje a zároveň ta, se kterými spolupracuje graficky u sebe 

v jednom oddílu a rozlišit je právě nadpisem, že se jedná o spolupracující zařízení (konkrétně MŠ) – 



toto v souladu se strategickým plánem zachování kontinuity montessori vzdělávání od „narození“ do 

(nyní) 11 let 

-doplnit rubriku „často kladené dotazy“ u ZŠ – je v souladu s budováním povědomí o principech 

montessori systému ve Vlašimi a zlepšováním image montessori spolku ve Vlašimi 

Dále Petra M. navrhla konzultaci s odborníkem na uživatelskou použitelnost webu, jedná se o náklad 

v rozmezí 2 000 – 3 000Kč, která by mohla přinést odborné návrhy na zacílení stránek na naše 

uživatele. Schváleno výborem jako přínosné. 

Po tomto programu Petra Machotková jednání opouští. 

2/Routa – Dana Kucharčíková se na jednání připojila online a vysvětlila, že vzhledem k trvajícím 

opatřením kolem epidemie Covid – 19 bylo nutné Routu přesunout a to již na známý termín, 

konkrétně 18. 6. 2022. Po tomto bodu se D. Kucharčíková dále jednání neúčastnila. 

3/Členská schůze – navrženo konání nejpozději 2. týden v červnu. Tomáš Pavlis krátce představil 

program členské schůze, hlavními body bylo projednání vracení peněz za služby v ZŠ. Odsouhlasen 

návrh, že část peněz z těchto poplatků může být vrácena, případně bude nabídnuta možnost peníze 

ve spolku ponechat. V takovém případě by sloužily jako benefit pro uchazeče na pozici učitele 

jednoho z dvojročí, kde na konci školního roku odchází p. uč. Daňková. Tento benefit by byl ve formě 

příspěvku na diplomový kurz, který by uchazeči zároveň zajistil kvalifikaci v montessori oddělení. Dále 

by tyto peníze částečně sloužily ke spolufinancování vedoucího montessori pracovníka – tuto funkci 

odsouhlasila paní ředitelka školy O. Šťastná. Náplň práce vedoucího měli členové výboru k dispozici 

před samotným dnešním jednáním.  

Probráno fungování a hospodaření všech tří provozovaných středisek. Spolupráci ukončuje V. 

Kuklíková v jeslích.  

Dalším bodem jednání členské schůze bude seznámení s hospodařením za loňský rok. Host Luděk 

Molinari požádal o podklady ke kontrole účetnictví za rok 2019 a 2020, aby kontrolní výbor 

zkontroloval do členské schůze. 

4/Výběrové řízení vedoucí pracovník – O. Pašek žádá definování průběhu výběrového řízení 

vedoucího pracovníka v ZŠ. Odsouhlasen návrh K. Kolářové – mělo by se jednat o uchazeče, který má 

zkušenosti s řízením, měl by se zajímat o montessori systém jako takový, ideálně pedagog, aby 

rozuměl specifikům tohoto prostředí. Měl by to být uchazeč, který je schopen představit svou vizi a 

také by měl být schopen představit řešení modelových kritických situací. Uchazeči, kteří by splnili tyto 

podmínky, by byli představeni paní ředitelce a dále by výběrové řízení probíhalo za její spolupráce. 

5/T. Pavlis zopakoval výboru, že je nutné připravit si možnosti řešení provozu montessori zařízení – 

konkrétně jeslí a školičky i po skončení nyní probíhajících dotací. Členové výboru, zaměstnanci 

zařízení sepsali podrobnou tabulku „nápadů“ aktivit pro toto období. Členové výborů vnímají převis 

poptávky po předškolním vzdělávání, konkrétně od 3-6 let a to nejen z Vlašimi, ale i blízkého okolí. 

Výbor se shodl na nutnosti udržet kontinuitu vzdělávání od 6 měsíců do minimálně 5. Třídy, jak je 

tomu nyní. Důležitá bude také legislativní úprava, která by měla vzniknout, a která by se měla 

dotknout současných dětských skupin. Bude nutné vymezit si varianty dalšího fungování, bude 

probíráno na dalším samostatném jednání. 



6/Z další diskuze vzešly tyto podněty: 

• Umožňují nám stanovy a zákon volit člena výboru iv průběhu volebního období současného 

výboru. 

• Stálo by za zvážení, zda nevolit statutární orgány ob rok, tedy jeden rok předsedu a druhý 

místopředsedu 

• Bude nutné zajistit nového vedoucího kroužku Batolátek – v řešení vedoucí MC 

 

 

Zapsala: Denisa Hrochová 


