Zápis z valné hromady Spolku Montessori Dlouhý lán, z. s.  dne  9. 11. 2017
Přítomni za výbor spolku: Jaroslav Chaloupka, Libor Kotačka, Šárka Bendová, Blanka
Hušková Jančaříková, Ilona Kopecká
Hosté: Anna Jelínková - ředitelka školy, Pavla Svobodová, Blanka Kučerová - učitelé
Předsedající: Jaroslav Chaloupka - předseda výboru
Zapisovatel: Šárka Bendová
Právní pomoc: David Štůla
Program valné hromady:
● Přivítání rodičů paní ředitelkou školy
● Účetnictví s polku za rok 2016 - informace o zpracování účetnictví externí firmou,
účetní závěrka, přestup na hospodářský rok, rezervní fond - hlasování o sporných
bodech
● Seznámení členů spolku s činností výboru v období 06 -10/2017
● Plnění rozpočtu za školní rok 2016/17 - schválení
● Rozpočet spolku na školní rok 2017/18 - geneze jeho sestavování, diskuse k
jednotlivým položkám, schvalování
● Možnost volby dalších členů výboru
● Volby do školské rady - nominovaní kandidáti
● Neplatiči
● Komunikace ve spolku, spolkové akce - připravované akce, návrhy členů
Program a jeho výstupy:
● Přivítání rodičů paní ředitelkou školy - paní ředitelka byla požádána o vysvětlení
značného navýšení částek rozpočtu 2016/2017 (původní rozpočet schválen VH
06/2017). Časově a finančně pod dimenzovaná výroba pomůcek, dodací lhůty bez
jasně uvedených termínů. Diskuze k paušálně vypláceným odměnám a k odměnám
za výrobu pomůcek nad rámec učitelských povinností. Rozpor mezi názorem p.
ředitelky a většinou rodičů, p. ředitelka se domnívá, že by učitelům neměla být
vyplácena odměna ve výši, kterou schválila VH 06/2017. Z tohoto důvodu částka
není zahrnuta v rozpočtu na  rok 2017/2018, který p.ředitelka navrhla.
Škole chybí 140 tis. Kč na odvody k vypláceným odměnám za loňský rok, odměny
byly vyplaceny z jiných peněz a p. ředitelka nyní žádá o dorovnání odvodů spolkem.
Diskuze nad inventarizací pomůcek.
●

 četnictví spolku rok 2016 – informace o zpracování účetnictví externí firmou,
Ú
účetní závěrka, přestup na hospodářský rok, rezervní fond - hlasování o sporných
bodech

Účetní závěrka zpracována profesionální firmou - schválena jednohlasně
Přechod z kalendářního roku na školní rok  -  schváleno jednohlasně
Vytvoření rezervního  fondu v účetnictví ve výši 500 000 Kč – schváleno jednohlasně
●  Seznámení členů spolku s činností výboru v období 06 -10/2017
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Schůzky výboru 1 x měsíčně – hlavní témata rozpočet, evidence pomůcek
Setkání s učitelským sborem – duben/květen
Seminář pro rodiče
Schůzka s p.Lacinou – odbor školství P6 – společná schůzka iniciovaná běžnými
třídami
Na podzim schůzka se zástupci + p.učitelkami
 Schůzka s bývalým předsedou spolku p. Klečarem
Návštěva Waldorfské školy na Dědině – informace ohledně fungování spolku,
konzultace s jejich p. hospodářkou a panem ředitelem Dunděrou
Konzultace s předsedkyní z monte ZŠ Na Beránku a v Kladně
Účetnictví – kompletní převzetí účetnictví účetní firmou, vykomunikování
nesrovnalostí s předchozí paní pokladnicí spolku p. Rexovou
Revize seznamů členů pro účetní uzávěrku - chybí přihlášky 6. třídy, nevypňují se
odhlášky
Pravidelné informování zástupců o neplatičích, přímá komunikace s některými
neplatiči
Konzultace ke změně stanov
Vytvoření vlastních webových stránek spolku www.montessoridlouhylan.cz
Příprava dalších seminářů a aktivit pro rodiče a pedagogy

● Plnění rozpočtu za školní rok 2016/17 – schválení
Bylo schváleno kompromisní navýšení rozpočtu oproti rozpočtu navrženému na VH
06/2017, a to v následující struktuře:
219 000,- HV jinak
140 000,- Mzdové odvody školy
250 000,- Nákup pomůcek
80 000,- Výroba pomůcek
290 000,- Odměny učitelům
28.637,- Provozní výdaje
----------------------------------1 007 637,- Výdaje celkem
1 249 200,- Příjmy celkem
-------------------------------241 563,-      Zisk 2016/2017

● Rozpočet spolku na školní rok 2017/18  - geneze jeho sestavování, diskuse k
jednotlivým položkám, schvalování
Hlasování o variantách rozpočtu na šk.r. 2017/18, schválena tato varianta:
210 000,- HV jinak
400 000,- Dělená AJ
200 000,- Nákup pomůcek
80 000,- Výroba pomůcek
258 000,- Odměny učitelům
50 000 Provozní výdaje
--------------------------------------1 198 000,- Výdaje celkem
1 375 000,- Příjmy celkem
--------------------------------------177 000,-              Zisk 2017/18
● Možnost volby dalších členů výboru
Paní Jitka Štefanová a pan Miroslav Hnojský byli zvoleni VH jako další členové výboru
Montessori Dlouhý lán, z.s. Počet členů výboru se tak navýšil na 7 osob.
●  Volby do školské rady - nominovaní kandidáti
Z montessori tříd nominováni  pan Šídlo, paní Fialová a pan Brychta.
● Neplatiči -  apel na komunikaci skrze zástupce tříd
● Komunikace ve spolku, spolkové akce - připravované akce, návrhy členů
● Diskuse -  VH se jednoznačně shodla, že nesouhlasí s nařízením paní ředitelky
ohledně nevydávání obědů žákům 1.stupně v případě zapomenuté obědové kartičky.
Dle pana Šídla již školská rada komunikuje s paní ředitelkou a hledá kompromisní
řešení. Argumenty paní ředitelky VH považuje za nerelevantní a prostřednictvím
výboru spolku zašle p. ředitelce svůj nesouhlasný postoj.
Nepokojenost se školní kuchyní – přesolené polévky, návrhy na vegetariánská jídla, návrh na
změnu v pozici č. 1 – pokud si dítě zapomene objednat, má obvykle sladké jídlo
Nespokojenost se školní družinou - sledování televize v čase družiny  obecně odporuje
školnímu vzdělávacímu programu.

V Praze dne 9.11.2017                                                                    Zapsala: Šárka Bendová

