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Výdaje celkem

Plánované příjmy
Plánovaný počet dětí
Plánovaný příspěvek
Plný příspěvek = žádní neplatiči
cca 10% neplatičů
Dary
Celkový odhad příjmů
Zisk /(-Ztráta)
Plánované čerpání rezervy
Zůstatek

260 000
300 000
2 774 720
80 000
250 000
402 000
250 000
100 000
30 000
15 000
4 461 720

Dar - bude vyúčtován dle skutečného čerpání
Dar - bude vyúčtován dle skutečného čerpání

Dar - částka bude upravena dle skutečného počtu žáků
Dar - bude vyúčtován dle skutečného čerpání

268
15 000
4 020 000
-405 000
3 615 000
-846 720
850 000
3 280

* V roce 2020/21 bylo schváleno čerpání rezervy 840.000 Kč, ale nebylo čerpáno
* V roce 2021/22 bylo schváleno čerpání rezervy 430.000 Kč, ale bude čerpáno jen 150.000 Kč

Hudební výchova jinak
Martina Rybová učí HV děti na 1. stupni úspěšně již mnoho let a prolíná to s osobně-sociální
výchovou. Na hodině HV je přítomen i třídní učitel. Pro třídního učitele je to možnost náslechu,
všimne si situací, které by normálně neviděl, protože hodinu vede Martina. Učitel tak může s postřehy
pracovat v rámci své třídy, případně řešit vzniklé situace přímo na hodinách HV.
Nově Martina učí také ve 3. trojročí. Částečně učí HV, tak zejména OSV. Do budoucna chceme
spolupráci ještě rozšířit, jak budou Martině ubývat homogenní třídy. Mimo uvedené je ještě podporou
asistentek.
Nákup a výroba pomůcek
Některá trojročí ještě nejsou vybavena, tak jak bychom si představovali. Některé pomůcky se musí
opravovat, doplňovat, vyrábět.
Platy učitelů
Aby na naší škole mohla probíhat montessori výuka je potřeba doplácet rozdíl mezi dotací a skutečně
odpracovanými hodinami učitelů.
Ve šk.roce 2022/2023 bude potřeba doplácet 102 hodin měsíčně.
Asistenti 3 trojročí - dorovnání platu
Práce asistenta v montessori systému je jiná než práce klasických asistentů. Práce je i více časově
náročná. Částka 80.000 je počítána pro 3-4 asistenty/rok.
Asistenti 1 a 2 trojročí (pokud nezaplatí škola)
V letošním roce se možná nepovede zaplatit ze školních peněz všechny asistenty pro první a druhém
trojročí. S finanční podporou ze spolku by se to povést mohlo.
Třídní fond na projekty (1.500 / žák)
Před dvěma lety se zavedl projektový fond 1.000 Kč/ žák. Od učitelů přišel požadavek, zda by se nedal
fond zvýšit na 1.500 Kč.
Vzdělání učitelů
Ve třetím trojročí půjde vzdělání učitelů prioritně na třídnictví a vedení třídnických hodin, kázeň ve
třídě a nastavování bezpečného prostředí, skupinovou dynamika.
Pro 1. a 2. trojročí jsou podobné vize na práci s kolektivem. Jedna p. učitelka by měla zájem o menší
kurz Montessori v Brně 19.200 Kč (platí spolek). Velký kurz od Erudia Montessori pro nikoho v plánu
není. Více se budou využívat menší vzdělávací akce tipu Geometrie, Výchova ke klidu apod. 3.000 –
10.000 Kč/ kurz (z nabídky od Erudia Montessori).
Martina Rybová (nově metodik prevence) absolvuje skvěle hodnocený kurz metodika prevence
v hodnotě 38.500 Kč (bude platit škola) a Petra Prajsová (nově výchovný poradce) absolvuje kurz
výchovného poradce na UK v hodnotě 11.000 Kč (bude platit škola).
Kurz vedení třídnických hodin bude placen z grantu. Plánujeme vytvoření učitelských podpůrných
skupin na aktuální témata – budeme se tedy vzdělávat i mezi sebou, interně, učitelé věnují svůj čas a
samostudium. Je možné, že si pro skupiny najdeme externího moderátora. Budeme pokračovat
v supervizi (tu na příští rok slíbila financovat škola).

Školní zahrada
V tomto roce se začalo s čištěním prostoru zahrady (úprava keřů, sázení květin….). Naším záměrem je
od příštího roku v rámci praktických projektů ve 3. trojročí osidlovat přidělený prostor zahrady
(budování laviček, živého plotu, drobných staveb jako hmyzí domečky, opičí dráha …). Děti zapojíme
do praktických činností budování a tvoření, ale též financování a oslovování možností spolupráce
s firmami v okolí. Na konkrétních krocích se nyní domlouváme, abychom je mohli postupně zabudovat
do programu na příští školní rok. Budeme hledat cesty zvenku (granty, sponzorské dary), jak zahradu
zafinancovat, ale alespoň nějaká částka na rozjezd by byla příjemná.

Provozní výdeje
Provozní výdeje zahrnují vedení účetnictví spolku, doménu, pojištění, tisk letáčků atp.
Koordinátor spolku
Koordinátor spolku zajištuje rychlý a bezproblémový tok informací mezi školou a spolkem. Pomáhá
výboru spolku se spolkovou agendou.

Další a podrobnější informace ke všem položkám rozpočtu bude možné získat od členů výboru či zástupců
školy na valné hromadě.

