Zápis ze 7. členské schůze
Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)
Datum a místo konání: 6. 10. 2014 od 18:00, Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Přítomni: Ze 64 členů OSMK je přítomno 28 (43,75%), 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 OSMK, volby a představení kandidátů do výboru a revizní komise potom Oldřich
Doseděl.
Program a průběh členské schůze:
1.

R. Chaloupka přivítal účastníky a představil program dnešní schůze.

2.

Přijetí a přivítání nových členů OSMK.

3.

Zpráva o aktivitách v období 09/2013 – 08/2014
●

1. rok fungování v nové školní budově, její dovybavení,

●

současně 1. rok fungování 2. stupně základní školy Montessori, financování úvazku expertů

●

pokračování financování činnosti asistentek v rámci prvního trojročí

●

materiální podpora výuky

4.

Zpráva o hospodaření za období 09/2013 – 08/2014. Byly prezentovány hlavní body zprávy o hospodaření, přítomní byli
seznámeni s výsledkem hospodaření za uplynulé období.

5.

Proběhla nominace kandidátů do výboru sdružení OSMK, revizní komise OSMK, byla ustanovena volební komise ve složení
Magda Špačková a Milan Kotík. Proběhla tajná volba orgánů sdružení.

6.

Byl představen plán aktivit na školní rok 2014/2015:

7.

●

Postupně pokračovat v dovybavování nové školní budovy a podporovat rozšíření školy o další třídy 2.stupně (7. ročník v
tomto školním roce).

●

Podpora vybudování výdejny jídla v budově školy v Pařížské ulici.

●

Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v
odborných záležitostech. Poskytovat i nadále mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. trojročí ZŠ.

●

Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.

●

Všestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy
Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2014–2015.

●

Dle potřeby dále pokračovat ve vydávání elektronického občasníku - MONOKLu s cílem informovat o dění nejen kolem ZŠ
a MŠ Montessori v Kladně, ale i obecněji o Montessori pedagogice.

●

Nejpozději k 31.12.2016 připravit změnu stanov, tak aby byla v souladu s novým Občanským zákoníkem účinným od
1.1.2014.

●

Další cíle, náplň a formy činnosti v souladu s články č. 2 a 3 stanov OSMK, tj. zejména podpora výuky metodou Montessori,
osvěta v oblasti pedagogiky Montessori pro rodiče, pedagogy a veřejnost, materiální podpora vzdělávacích a učebních
činností, zajišťování vybavení a připraveného prostředí ve třídách s programem Montessori pro práci žáků ve vyučování,
školní družině, školním klubu a při mimoškolních aktivitách.

Plán aktivit byl projednán v souvislosti s návrhem vyrovnaného rozpočtu pro školní rok 2013/2014:

8.

9.

●

proběhla diskuse o možnosti vyčlenit finance na zvelebení školní zahrady, z finanční rezervy byla k těmto účelům
dodatečně vyčleněna částka ve výši 50 000,-Kč,

●

Pavel Čermák nabídl možnost využít k úpravě zahrady bagr pouze za úhradu pohonných hmot,

●

proběhla diskuse o budoucnosti webu školy a využití různých komunikačních kanálů, výbor sdružení se zavázal iniciovat
jednání „expertní skupiny“ zahrnující pedagogy, členy výboru OSMK a dobrovolníky zabývající se IT, která se bude
problematikou zabývat.

Pavel Rous prezentoval za revizní komisi výsledek revize hospodaření:
●

revizní komise kladně vyhodnotila snížení nákladů na kancelářské potřeby,

●

na straně příjmů a výdajů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a RK nemá žádné další výhrady nebo připomínky.

Nikdo z přítomných nemá připomínek nebo námitek k uvedeným zprávám nebo k výsledkům hospodaření, obě zprávy byly
členskou schůzí jednomyslně schváleny.

10. Proběhlo hlasování o rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2013/2014. Rozpočet i plán činnosti byly členskou schůzí jednomyslně
přijaty.
11. Volební komise sečetla hlasy a vyhlásila výsledky voleb:
●

do výboru sdružení byli zvoleni:
Zdena Čížková
Oldřich Doseděl
Roman Chaloupka
Milan Kotík
Stanislav Rataj
Martin Růžek
Ivana Stupková

●

do revizní komise byli zvoleni:
Karel Beneš
Štěpánka Pydychová
Pavel Rous

●

Nezvolení kandidáti do výboru sdružení: Pavel Čermák, Martin Hladůvka, Iva Plachá.

12. Prezentace akcí skupiny aktivních rodičů a pozvánky na nadcházející akce.
●

pomoc při brigádě na školní zahradě (18. října)

●

společnou návštěvu aquaparku (v listopadu)

●

oblíbené snídaně v trávě (každou chvíli)

●

cyklistický výlet (podle počasí)

●

tancovačku (v zimě)

●

kurzy „Zkušeností k respektování“ (od 14. ledna)

●

Na FB lze najít jako skupina „Aktivní rodiče při Montessori Kladno“, na webu jako www.aktivnirodice.cz

Zapsali: Roman Chaloupka a Oldřich Doseděl
Ověřil: Magda Špačková, Pavel Rous

Příloha 1: Prezenční listiny ze dne 6. 10. 2014
Příloha 2: Revizní zpráva z kontroly revizní komise Občanského sdružení Montessori Kladno za období září 2013 – srpen 2014
Příloha 3: Doprovodná prezentace (včetně plánu aktivit a návrhu rozpočtu na 2014/2015)
Příloha 4: Zpráva o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK) za období září 2013 – srpen 2014

