
Zápis z valné hromady Montessori Dlouhý lán, z.s. 

13.6.2017

 

Přítomni za výbor spolku: Jaroslav Chaloupka, Libor Kotačka, Šárka Bendová, Blanka 
Hušková Jančaříková, Ilona Kopecká

Hosté: Anna Jelínková - ředitelka školy, Pavla Svobodová - třídní učitelka 3.C

Předsedající: Jaroslav Chaloupka - předseda výboru

Zapisovatel: Šárka Bendová

Právní pomoc: David Štůla

 

Program: 

 Seznámení účastníků s dosavadní činností výboru spolku

 Schválení rozpočtu na školní rok 2016/17

 Návrh výše příspěvku + příprava rozpočtu na školní rok 2017/18 (bude schvalován na
VH v září/říjnu 2017)

 Příprava změn stanov

 Neplatiči - možnosti řešení

 Aktivity spolku, zapojení rodičů, spolupráce rodičů a školy

 Diskuse

 

Na úvod požádala o slovo paní ředitelka Jelínková:

 Seznámila  přítomné  s  historickým  významem  spolku,  jehož  funkcí  bylo  vybírání
peněz a nezatěžování rodin dalšími záležitostmi.

 V posledním roce paní ředitelka zaznamenala signály naznačující zájem o zapojení
rodičů  do  dění  ve  škole,  přičemž  zmínila  náročné  hledání  způsobu  oboustranné
komunikace.



 Paní ředitelka představila dva typy fungování spolků na jiných školách a v diskusi
vyzdvihla mylnou interpretaci ze strany některých rodičů domnívajících se, že pokud
posilují provozní prostředky školy mají právo na transparentnost všech informací -
realitou je, že rodiče nepřispívají na provoz školy v žádné podobě, provoz školy je
 hrazen zřizovatelem a státem. Rodiče plně rozhodují pouze o tom, co si připlatí a
pouze k tomu mají právo kontroly.

 Paní ředitelka by ráda viděla fungovat výbor v podobě před 01/17, tj. se zastoupením
všech tříd ve výboru - názor diskutujících byl, že tento model je v reálu nefunkční, v
minulosti  schůzky výboru  probíhaly  s  velkými  absencemi,  členové  výboru  aktivně
nepracovali (ve výboru byly zastoupeni pouze formálně). Paní ředitelka upozornila na
omezené  pravomoci  spolku  vůči  škole  a  žádala,  aby  rodiče  nepřekračovali  své
kompetence.

 Paní ředitelka poděkovala rodičům, kteří se zapojili do výroby pomůcek - akce byla
velmi úspěšná, bude následovat další spolupráce.

 Následovala žádost několika rodičů zařadit do programu právě probíhající VH volbu
dalších členů výboru - této žádosti z důvodů procesních nemohlo být vyhověno (z
právního hlediska nelze přidávat další body programu, pokud  nebyly v pozvánce na
VH - dle programu pozvánky se řídí účast na VH). 

 Proběhla diskuse k rozšíření výboru o další členy, zástupce tříd/trojročí. I přestože
zástupci jednotlivých tříd (viz seznam na webu školy) potvrdili aktivní zájem o práci
pro své třídy, informace v některých třídách neprostupují informační kaskádou - tito
zástupci  nepracují  -  aby  se  informace  dostaly  k  rodičům,  výbor  musel  aktuálně
 zapojit třídní učitele. Idea pravidelných schůzek výboru za účasti všech členů výboru
- z předchozích zkušeností vyplývá, že čím více členů, tím menší účast. Další aktivní
členové výboru jsou vítáni – výbor je otevřený dalším podnětům - budou probrány na
další podzimní VH.

 Výbor  sdělil,  že  se  začátkem  nového  školního  roku  bude  za  účelem  lepšího
informačního toku spuštěn jednoduchý web spolku na vlastní doméně - výbor uvítá
náměty na podobu a obsah webu.

Seznámení účastníků s dosavadní činností výboru spolku - přítomné informoval Jaroslav
Chaloupka, předseda spolku:

 Spolek je přidružený ke škole, členství ve spolku je dobrovolné (tudíž i příspěvky),
vybrané  peníze  by  měly  sloužit  k  rozšiřování  nadstandardu,  nikoliv  ke  krytí
provozních  nákladů  školy,  chybí  zpětná  vazba  a  plán  rozvoje  -  perspektivy
financování. Proběhla diskuse k financování asistentů v trojročí.

 Členové  výboru  mají  trestně  právní  odpovědnost  -  výbor  je  zodpovědný  za  účel
vynakládání peněz, za kontrolu využití poskytnutých darů a za zdokladování jejich
čerpání školou. Dosud např. každoročně darováno škole cca 200 tis. Kč  na pomůcky,



ale  chyběla  jejich  evidence  -  stav  se  v  součinnosti  s  pedagogy  posouvá  k
vyhovujícímu pro obě strany.

 Od začátku fungování nového výboru probíhá dlouhodobá komunikace mezi výborem
a paní ředitelkou. Nový výbor získal od starého výboru většinu potřebných dokumentů
ke zpracování  účetnictví  za  rok  2016 -  je  připraveno  předání  zpracování  agendy
účetní  firmě  -  začne  účetnictví  zpracovávat  v  souladu  se  zákonem  o  účetnictví
(doposud  probíhala  pouze  evidence  pohybů  peněz,  závěrky  nebyly  ukládány  do
rejstříku, chybné smlouvy s pedagogy z hlediska daňového atd. - stav před rokem
2016 je na zodpovědnosti předchozích výborů). Nový výbor získal od paní ředitelky
vyúčtování darů poskytnutých škole za roky 2015 a 2016.

 Výbor  vedl  diskusi  s paní  ředitelkou a pedagogy o zachování  dělené angličtiny –
  výbor požadoval zachování dělení - spolek proto poskytne škole pro šk.rok 2017/18
příspěvek  na  pokrytí  dělené  angličtiny  (za  šk.rok  2016/17  paní  ředitelka  tento
příspěvek vyúčtovala spolku v poskytnutém daru na mzdy).

 Předseda spolku se vyjádřil k mylné interpretaci některých rodičů o zadržování peněz
výborem a poskytl  následující  informace vedoucí  k  objasnění  situace:  dle  stanov
peníze mohou být darovány škole až po schválení rozpočtu valnou hromadou (výbor 

 s nimi bez toho hospodařit nemůže). Schválení rozpočtu na valné hromadě 06/2016
neproběhlo!!! Elektronické schválení starým výborem v 11/2016 neřešilo situaci (dle
stanov bylo neplatné), valnou hromadu starý výbor nesvolal!!! S penězi nesmělo být
nakládáno.  Po  zvolení   nového  výboru  následoval  zápis  členů  do  spolkového
rejstříku,  nový výbor  získal  přístup na bankovní  účet  až v  05/2017.  Po schválení
rozpočtu na šk.rok 2016/17 na této VH budou vypracovány smlouvy a peníze zaslány
škole a učitelům.

 Předseda výboru vyvrátil  všeobecně přebíraný omyl rodičů, že mzdové dary škole
slouží kromě příspěvku na HV jinak zejména na dorovnání normativu – skutečným
faktem je, že za roky 2015 a 2016 nebyla školou na dorovnání normativu vyúčtována
spolku žádná částka (vyplynulo z vyúčtování zpracovaného paní ředitelkou).

 Dluh  na  příspěvcích  spolku  činí  aktuálně  90  tis.  Kč  -  někteří  rodiče  odmítají  za
nevyjasněné finanční  a koncepční situace zaplatit  příspěvky za své děti  (vznesen
dotaz, zda mají členové výboru zaplaceno – ano, všichni mají zaplaceno a s tímto
postojem se neztotožňují).

 Některé třídy se v souvislosti s trojročím a pocitem nevyhovující komunikace obrátili
formou petic i  přímé stížnosti na zřizovatele. Na základě toho byl  nominován pan
Šídlo (člen školské rady) jako komunikátor pro zlepšení komunikační situace mezi
rodiči a školou. Výbor je s ním ve spojení.



Návrh rozpočtu na školní rok 2016/2017 - přítomné informovala Blanka Hušková 
Jančaříková, místopředsedkyně spolku, která má finance na starost:

 Členové spolku přítomní na VH obdrželi písemný přehled vyúčtovaných darů za roky 
2015+2016, info o aktuální finanční situaci (stav na účtu, přehled dluhů) a návrhy 
rozpočtů na 2016/17+2017/18.

 Návrh rozpočtu na šk.rok 2016/17:

        Výdaje:

        633 084 Dar škole na mzdy - v tom:    203 494 HV jinak

                            349 590 Dělená angličtina

                             80 000 Výroba pomůcek

        250 000 Dar škole na pomůcky

        290 000 Dary/odměny učitelům - střední varianta (schválena)

         30 000 Konzultace etc. (20 tis. na zpracování účetnictví, web,...)

        Příjmy:

        1 275 000 Členské příspěvky

        Přebytek+/ztráta- hospodaření:

          71 916

 

 Hlasování o jednotlivých položkách rozpočtu:

Dar na mzdy – 43 pro, 0 proti

Dar na pomůcky - 43 pro, 0 proti

Dary/odměny učitelům – představeny 3 plošné finanční návrhy částky/uč.:

Návrh č. 1 – 20 tis. Kč/uč. - 18 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Návrh č. 2 - 25 tis. Kč/uč. - 24 pro, 18 proti, 1 hlas se zdržel hlasování  



Návrh č. 3 - 30 tis. Kč/uč. - 0 pro, 43 proti,    

Konzultace: 43 pro, 0 proti

Dodatečné hlasování o výši členského příspěvku 5+1 tis. Kč na HV jinak (6.třídy HV 
neplatí): 43 pro, 0 proti

 V reakci na aktuální situaci výbor navýšil dar na nákup pomůcek oproti původní 
žádosti paní ředitelky o 50 tis. Kč (na schválených 250 tis. Kč).

 

Rozpočet na rok 2017/2018 - informoval Jaroslav Chaloupka a Blanka Hušková 
Jančaříková

 První  požadavek  paní  ředitelky  na  šk.rok  2017/18  byl  1,4  milionu  korun (bez
odměn pro pedagogy 300 tis.  Kč a provozních výdajů spolku),  což i  při  navýšení
příspěvku o požadovanou administraci plateb za AJ workshopy převyšovalo finanční
možnosti spolku o 450 tis. Kč.

 Z toho důvodu výbor vedl jednání s paní ředitelkou o možnostech řešení požadavku
školy s následujícími možnostmi:

1. Navýšení příspěvků - výbor nebyl nakloněn zvýšení příspěvků bez vyjasnění perspektiv
financování na další roky. Paní ředitelka odstoupila od návrhu, aby přes spolek probíhaly
platby za AJ workshopy - zůstane zachována současná situace,  kdy si  škola vybírá tuto
platbu sama.

2. Pokrácení rozpočtu – paní ředitelka z rozpočtu vyjmula částku 400 tis. Kč na dorovnání
normativu (+ původně plánovaná úhrada AJ workshopů, která měla být součástí členského
příspěvku, byla ponechána tak jako doposud k zadministrování škole - představovala výdaje
440 tis.Kč).

3.  * byly  navrženy  při  komunikaci  s  panem  Šídlem,  zřizovatel  na  provoz   Montessori
nepřispívá  žádným  způsobem  –  bylo  by  vhodné  o  příspěvek  požádat,  neboť  zřizovatel
 podpořil   vznik trojročí – paní ředitelka není shodného názoru a o příspěvek žádat zatím
neplánuje.

4. Granty – např. žádost o dar ve výši 10 tis. Kč na zahradní slavnost (grant Prahy 6) - 
výbor požádal paní ředitelku o pomoc s žádostí o získání tohoto grantu. Prosíme 
rodiče o pomoc při získávání dalších grantů (např. prostřednictvím svých 
zaměstnavatelů).

 Pro úplnost informací o výši plateb pro příští školní rok výbor požádal paní ředitelku



o sdělení výše plateb za AJ workshopy pro jednotlivé třídy - bude ho nadále vybírat 
přímo škola - příspěvek na workshop je povinný - výše plateb se liší od předchozí 
písemné informace paní ředitelky sdělené rodičům žáků vstupujících do trojročí. Paní 
ředitelka bude od rodičů požadovat tyto částky:

        1.+2.tř. trojročí 2.500,-

        3.tř. trojročí 5.000,-

        4.B 5.600,-

        5.B 6.300,-

        6.+7.tř. 3.600,-

             Částky za workshopy větve C budou uvedeny v tabulce plateb během září.

 Výbor  navrhl  vhledem k  perspektivě  vyrovnaného rozpočtu (dojednané pro  šk.rok
2017/18 s paní ředitelkou) zachovat výši členského příspěvku pro šk.rok 2017/18 ve
stávající výši 5+1 tis. Kč na HV jinak - z rozhodnutí školy 6.+7.třídy nebudou mít HV
jinak.

Hlasování o výši člen.příspěvku: 40 pro, 0 proti 

Příprava změn stanovy spolku – diskuse

 Výbor  spolu  s  Davidem  Štůlou  konstatoval  mnoho  konkrétních  nejasností  ve
stanovách spolku, které je potřeba změnit, aby fungování spolku bylo jednoznačně
upraveno - následovala diskuse k budoucí formě výboru spolku a jeho kompetencím, 

k procedurálním záležitostem, potřebě revizora, možnosti odečtu darů, solidaritě 

s rodiči ve finančních problémech.

 Stanovy spolku jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Výbor vyzývá členy,
aby  své  návrhy  na  změny  sdělili  výboru  co  možná  nejdříve,  aby  mohly  být
projednány, připraveny právníky a schváleny na podzimní VH. Zasílejte je na email
Iloně Kopecké: ilca.k@seznam.cz

 

Aktivity spolku, zapojení rodičů, spolupráce rodičů a školy

mailto:ilca.k@seznam.cz


 Z důvodů časových se agenda tohoto bodu zúžila pouze na informace, že v červnu 
výbor zorganizoval diskusní seminář s názvem „Na úpatí trojročí“, který měl u jeho 
účastníků velmi kladnou odezvu. Záměrem výboru je pokračovat od podzimu 

v pořádání dalších podobných akcí - výbor děkuje za inspiraci k dalším tématům a za 
další návrhy na rozšíření spolkových aktivit.

 

Zapsala:  Š.Bendová 

13.6.2017


