Zápis ze schůzky výboru  Montessori Dlouhý lán, z.s. dne 30.11. 2017
Přítomni: J. Chaloupka, B. Hušková, L. Kotačka, M. Hnojský, I. Kopecká, J. Štefanová,
Š.Bendová
Hosté: Pavla Svobodová, Martina Drbálková, Tomáš Šídlo
Program :
● výsledky volby do školské rady
● dotazy Pavly Svobodové (p.učitelka 4.C) ke schválenému rozpočtu VH 11/17
● úprava smluv spolek/škola
● seminář, jídelna, archiv, další diskuze
Výsledky volby do školské rady - neodpovídají předem nastaveným pravidlům volby, za
vítěze voleb nebyli vyhlášeni kandidáti s absolutním počtem hlasů, ale kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů v rámci rozdělení montessori a běžných tříd. P. Šídlo  ( 2. nejvyšší počet
hlasů, přesto nebyl zvolen) diskutoval problém s paní ředitelkou. Paní Drbálková (rodič)
vznesla podnět k vysvětlení na městkou část Prahy 6. Zastupitel navrhl následující řešení nová volba ( není ale možné měnit volební řád, pouze ho jasně interpretovat),  interní
dohoda mezi kandidáty nebo soud
Dle informací, které spolek získal, ani volba pedagogů do školské rady neproběhla dle
stanovených podmínek, např. nebyla umožněna tajná volba. Za současné situace byly
zvoleny obě paní učitelky z běžných tříd, p.uč. Kvasničková a p.uč. Helmová
Diskuse - výbor spolku trvá na správné interpretaci výsledů voleb -  vyhrávají dva kandidáti s
nejvyšším počtem hlasů, bez ohledu na příslušnost k výukovému směru
P. Chaloupka bude toto usnesení interpretovat p. ředitelce a zřizovateli školy
pozn. Volební řád byl vydán zřizovatelem v r.2010 a je závazný pro všechny ZŠ
Dotazy Pavly Svobodové -  pro některé pedagogy nesrozumitelná interpretace
schválených rozpočtů VH 11/17, p.ředitelka se domnívá, že výbor nepodává objektivní
informace, vysvětlení schválení rozpočtu. Rozpočet schválen VH 06/17 ( dle návrhu p.
ředitelky).  Necelé 3 dny před VH 11/17 nový návrh rozpočtu p.ředitelkou  navýšen řádově o
statisíce. VH vyšla paní ředitelce maximálně vstříc, nevyhověla však ve výši celé
požadované částky. Je třeba lépe plánovat, není možné přesouvat nekoncepčně statisícové
položky v rámci jim určených kategorií.  Pokud by se všechny peníze vydaly na pomůcky, po
vyplacení odměn učitelům by se spolek dostal ( za předpokladu všech platících členů) téměř
na 0.
Diskuse nad důvěryhodností školy jako instituce,  vybavení 8. tříd, nová dvojročí - stále
chybí finanční rozvaha a informace zda dvojročí bude či ne.
Informovanost rodičů - Jitka a Mirek se zapojí do procesu lepší informovanosti rodičů skrze
výtah zásadních bodů z jednotlivých zápisů schůzek výboru. Navrhuji výtah umístit na web a
poslat rodičům odkaz s upozorněním a linkem.

Komunikace s paní ředitelkou - výbor se cítí zahlcen komunikací s paní ředitekou, Blanka
Hušková zvažuje svoji rezignaci na funkci ve výboru. Blanka je zásadním členem výboru a
je třeba jí maximálně ulehčit situaci ohledně komunikace s paní ředitelkou!!!
Výbor upozorní paní ředitelku (Jarda) na  nová pravidla v komunikaci, požadavky se
zaevidují a proberou na pravidelných schůzkách výboru.
Úprava smluv - vyřešeno interně Blanka /  Jarda
Seminář -  Liborova komunikace s p. uč. Šejnohovou ohledně organizace semináře byla ze
strany p. učitelky zbytečně zdlouhavá, došlo k dohodě - p. uč bude mít na semináři hlavní
slovo + další 3 vybraní aktéři. Termín semináře leden, rodiče budou informováni 3 týdny
předem skrze zástupce a web spolku.
Školní jídelna - jednotný nesouhlas s nařízením paní ředitelky, které se týká nevydávání
obědů žákům 1. stupně, pokud si zapomenou kartičku. Podnět k p. ředitelce skrze školskou
radu a spolek (Jarda)
Školní družina - na podzim se někteří rodiče (i Jitka Štefanová) setkali s p. vychovatelkami
a p. zástupkyní - tématem bylo vedení školní družiny, např.minimalizace  sledování TV v
odpoledních hodinách
Schůzka výboru 22. 1. v 19 h Ballon  - termín vyvěsit na webu,  od hostů požadovat  z
organizačních a časových důvodů seznam témat.

Zapsala : Š.Bendová
V Praze dne 30.11. 2017

