Zápis ze 6.členské schůze
Občanského sdružení Montessori Kladno
Datum a místo konání: 24. 10. 2013, Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Přítomni: Ze 65 členů sdružení je přítomno 39, členská schůze je tedy v souladu s článkem 6 odstavcem 2 stanov
usnášeníschopná, neboť je přítomna alespoň jedna třetina členů sdružení.

Členskou schůzi vedl Roman Chaloupka – předseda sdružení.

Program a průběh členské schůze:
1.

R.Chaloupka přivítal účastníky a představil program dnešní schůze.

2.

Přijetí a přivítání nových členů – rodičů žáků 1. ročníku.

3.

Zpráva o aktivitách v období 09/2012 – 08/2013
3.1. Byla získána a částečně vybavena nová školní budova a otevřen 2. stupeň základní školy
3.2. Probíhala materiální podpora výuky ve třídách
3.3. Začal vycházet časopis MONOKL
3.4. Financování činnosti asistentek v rámci prvních trojročí

4.

Zpráva o hospodaření za období 09/2012 – 08/2013
4.1. Byly prezentovány hlavní body zprávy o hospodaření a přítomní byli seznámeni s výsledkem hospodaření za uplynulé
období.
4.2. Pavel Rous prezentoval za revizní komisi výsledek revize hospodaření
4.2.1. Revizní komise doporučuje průběžně sledovat a omezovat spotřebu kancelářských potřeb a případně požadovat
více prostředků na tyto potřeby ze ZŠ Norská.
4.2.1.1. R.Chaloupka informoval, že paní ředitelka Vlčková slíbila školu informovat o možnostech finanční podpory
na podobné výdaje ze strany ZŠ Norská.
4.2.2. Revizní komise kladně vyhodnotila snížení nákladů na školní výlety a na dopravu nábytku.
4.2.3. Na straně příjmů a výdajů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a RK nemá žádné další výhrady nebo připomínky.
4.3. Zdena Čížková seznámila přítomné s hospodařením se sponzorskými dary a příspěvky od magistrátu.
4.4. Plán aktivit na školní rok 2013/2014
4.4.1. Postupné dovybavení nové školní budovy, zejména jsou potřeba pomůcky pro druhý stupeň.
4.4.2. Vybudování výdejny jídla v budově školy v Pařížské ulici
4.4.2.1. P.Rous informoval o pravděpodobném dalším vývoji při budování výdejny jídla ze strany Magistrátu města
Kladna.
4.4.2.2. Provoz jídelny by měl být v režii ZŠ Norská, neměly by být třeba prostředky na personál vydávající jídla.
4.4.3. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele pro 2. stupeň
4.4.4. Poskytovat mzdové prostředky na částečný úvazek asistentek pro 1. až 3. třídu
4.4.5. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy
4.4.6. Prostřednictvím časopisu MONOKOL informovat o aktuálním dění
4.4.7. Navrhnout hlubší změnu stanov tak, aby nové stanovy byly v souladu se změnou občanského zákoníku,
upravujícího nově činnost a právní formu občanských sdružení.

4.5. Nikdo z přítomných nemá připomínek nebo námitek k uvedeným zprávám nebo k výsledkům hospodaření.
5.

Byl prezentován návrh vyrovnaného rozpočtu pro školní rok 2013/2014

6.

Proběhlo představení kandidátů do výboru sdružení OSMK a vybrána volební komise ve složení Petra Líbová, Iva Plachá a
Vlasta Priknerová.

7.

Proběhlo hlasování o rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2013/2014. Rozpočet i plán činností byl jednomyslně přijat.

8.

Do revizní komise sdružení byli pro další období navrženi a zvoleni Karel Beneš, Pavel Rous a Štěpánka Pydychová počtem
hlasů 36 hlasů pro, 0 proti a 3 se zdrželi hlasování.

9.

V souvislosti se změnou adresy sídla školy je třeba změnit také adresu OSMK. Byl proto podán návrh na změnu stanov
OSMK, kde jedinou změnou je změna adresy sídla sdružení. Namísto stávající adresy Bulharská 2331 je novým sídlem
sdružení ulice Pařížská 2249, 27201 Kladno.
9.1. Návrh na změnu stanov byl přijat 38 hlasy, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

10. Proběhla tajná volba členů výboru sdružení. Volební komise vyhlásila výsledky voleb do výboru sdružení:
10.1. Do výboru sdružení byli zvoleni:
Roman Chaloupka
Ivana Stupková
Oldřich Doseděl
Zdena Čížková
Pavel Čermák
Milan Kotík
Magda Špačková
10.2. Nezvolení kandidáti:
Karolína Pahlerová
Stanislav Rataj
11. Diskuse – různé
11.1. Dotaz na podmínky pro svačiny žáků – podmínky jsou složité, ale škola se je snaží postupně řešit.
11.2. Apelování na nešvar parkování na přechodu do školy nebo v jeho těsné blízkosti a s tím související ohrožení dětí
11.3. Dotaz na zvelebování a další využití zahrady – počítá se s využitím, jsou uvažovány žádosti o granty, které by mohly
umožnit financování takových aktivit.

Na následné schůzi nově zvoleného výboru OSMK byl předsedou OSMK zvolen Roman Chaloupka.

Zapsal: Oldřich Doseděl

Ověřil: Vlasta Priknerová, Roman Chaloupka

Příloha 1: Prezenční listiny ze dne 24. 10. 2013
Příloha 2: Revizní zpráva z kontroly revizní komise Občanského sdružení Montessori Kladno za období září 2012 – srpen 2013
Příloha 3: Doprovodná prezentace (včetně návrhu rozpočtu 2013/2014)
Příloha 4: Zpráva o cinnosti a hospodarení Obcanského sdružení Montessori Kladno (OSMK) za období zárí 2012 – srpen 2013

