ŽÁDOST O ČLENSTVÍ
VE SPOLKU MONTESSORI DLOUHÝ LÁN, Z.S.

Já níže podepsaný/-á
jméno a příjmení ……………….…………..……………………………………………….…
(jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………..)
datum narození: …………………….
bydliště: ………………………………………...………………………………………………
telefon: ………………………………………
e-mail: ………….…………………………………………………………
tímto žádám o členství ve spolku Montessori Dlouhý lán, z.s., IČO 26631270,
se sídlem Na Dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6 (dále jen Spolek).

I.

Smysl a cíle fungování Spolku

1. Spolek je j dobrovolný svazek osob sdružených za účelem naplňování společných zájmů
fungující na základě občanského zákoníku /z.č. 89/2012Sb. v platném znění/ a sdružuje
zákonné zástupce dětí a další osoby, které usilují o praktické uplatňování pedagogiky
Montessori při výchově a vzdělávání dětí.
2. Cílem Spolku je napomáhat rozvoji Montessori pedagogiky, přispívat k seznámení širší
veřejnosti s cíli a metodami Montessori pedagogiky a k rozvoji občanské společnosti a
vzdělanosti v rámci základního školství.
3. Členové vstupují do Spolku svobodně, na základě vědomé a zralé úvahy a berou na sebe
odpovědnost za úkoly, které ze členství vyplývají, a to zejména:
○ účast na činnosti Spolku;
○ porozumění cílům Spolku a práce na jejich uskutečnění;
○ řádné placení členských příspěvků.
4. Člen Spolku má povinnost, dojde-li ke změně jeho kontaktních údajů (adresa, telefon, email), oznámit tuto změnu předsedovi Spolku na jeho e-mailovou adresu, a to nejpozději do 8
kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala.

II.

Členské příspěvky

1. Pro naplnění cílů Spolku (uplatňování pedagogiky Montessori ve vzdělávacím procesu) je
zapotřebí zajistit materiální podmínky, zejména finanční. Základním zdrojem jsou členské
příspěvky, proto se členové zavazují k placení členských příspěvků. Členové, kteří jsou
zároveň zákonnými zástupci dětí, v jejichž prospěch je metoda Montessori přímo
uplatňována, se zavazují k placení členských příspěvků po celou dobu docházky jejich dítěte
do školy ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu.
2. Každý člen si je vědom toho, že bez jeho příspěvku nelze kvalitně zajistit podmínky pro
vzdělávání metodou Montessori a že nelze pouze konzumovat výhody z uplatňování metody
Montessori, ale je třeba se účastnit na činnosti Spolku a platit členské příspěvky.
3. Roční členské příspěvky schvaluje valná hromada Spolku na základě potřeb a finanční
situace Spolku pro školní rok. Cílem výboru je, aby výše členských příspěvků neovlivňovala
rozhodnutí o vstupu do Spolku.
4. Výše členského příspěvku, termíny a podmínky splácení musí být všem členům oznámeny
písemně nebo pomocí prostředků komunikace na dálku a zároveň na nástěnce Spolku
nejpozději 30 dnů před zahájením nového školního roku.

III.

Závěrečná ustanovení

Podpisem této přihlášky člen:
○ se stává ze svého svobodného rozhodnutí členem Spolku;
○ vyjadřuje, že se seznámil se stanovami Spolku a souhlasí s nimi;
○ prohlašuje, že na sebe bere všechna práva a povinnosti, která s členstvím
souvisí;
○ přebírá odpovědnost za řádné placení členských příspěvků;
V ……………..……………… dne …………………….
………………………………….
podpis
***************************************************************************
Já níže podepsaný předseda/člen výboru spolku Montessori Dlouhý lán, z.s.
…………………………………………………………………………………………………...
prohlašuji, že tato žádost byla dne ………………….. výborem Spolku přijata a shora uvedený
uchazeč o členství byl do spolku přijat za člena.
V …………………… dne ……………………
………………………………….
podpis

