
Zápis ze schůze  výboru Spolku montessori Dlouhý lán dne 23.2. 2017

Přítomni : p. Jančaříková, Bendová, Kotačka, Chaloupka

 Prezentace výsledků schůzky J. Chaloupky s p. Lacinou – manipulativní dotazník, školská rada 
odhlasovala návrh paní ředitelky na zavedení smíšených tříd – argument radnice proti 
protestům rodičů

 Peníze na žáka získává škola v lednu
 Vztahy Lacina x Nechvátal x Šídlo (předseda Spolku Pod Bořislavkou, zástupce zřizovatele) x 

Soustružník
 Paní Ostnerová – pozvat jí na schůzku s výborem k projednání vztahu výbor X školská rada
 Téma trojročí – vyžádat si informaci o počtech žáků, kteří budou přestupovat, angličtina
 Rejstřík
 Rámec jednání s paní ředitelkou 
 Angličtina – přístup k výuce, splňuje očekávání rodičů ? Odpovídá znalost žáků odučeným 

hodinám?  Jakým způsobem ověřit, že výuka probíhá v pořádku. 
 Účetnictví – do čeho všeho můžeme nahlížet? Zákon o svobodném přístupu k informacím.
 Mzdy – na co vlastně přispíváme – normativ ?
 Dohody na výrobu pomůcek – co se vyrábí, jak dlouho to trvá, je nutné mít všechny pomůcky 

originál, Kamila Randáková 
 K. Rexová – je vedená pouze evidence a ta nesplňuje znaky účetnictví. Nereaguje na výzvy B. 

Jančaříkové k předání dokladů
 B. Jančaříková zajistí účetní firmu 
 Napsat rodičům dopis se sdělením aktuálního stavu – účetnictví, webové stránky – redakční 

systém Drupal, jednaní se zřizovatelem, kontaktování školské rady, revize dokladů pomůcek, 
chybějící přihlášky – 4. a 5. třída chybí, chybí darovací smlouva na mzdové prostředky 2016,

 Zvolením výboru valnou hromadou jsme se stali oficiálním orgánem, ačkoliv nejsme 
v obchodním rejstříku (David právník)

 Situace druhého trojročí – zjistit zda na MŠMT byla odeslána žádost o výjimku
 Sdělit paní ředitelce, že do doby než se nevyřeší situace s chybějícími účetními doklady, 

nebudou škole poslány žádné finanční dary.
 Angličtina – RVP ? testy?
 Vyžádat si výstup ze srovnávacích tesů  mezi monte a běžnými třídami
 Kompetence školní inspekce
 Zápis do obchodního rejstříku – co nám chybí? Osobní údaje, atd. – vyřizuje Ilona. Určit 

termín!
 Proplacení právních i jiných služeb, transparentnost
 Nadefinování obsahu webových stránek – Šárka
 Beseda na téma trojročí – zajistí Libor  
 Splatnost příspěvku do 28.2.2017   - upozornit rodiče
 13.3.2017 od 19:30 h schůzka výboru 
 13.3. 18-19:30 schůzka (diskuze) výboru se zástupci třídy nebo dalšími zájemci. Oslovit 

všechny zástupce, zda mají chuť přijít a vyjádřit se k tématu.
 Markéta – bude informovat výbor o  průběhu jednání ohledně AJ – prosíme Markétu 

dovysvětlit situaci – koho se to týká, v jakém rozsahu, platba…, přítomným to není jasné

Zapsala  Š. Bendová
23.2.2017


