Zpráva o činnosti a hospodaření
Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)
za období září 2009 – srpen 2010

Co se v uplynulém roce (2009-2010) odehrálo?
I.

Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, 5 schůzek výboru sdružení (zápisy
k dispozici v diskusním fóru na webu školy), atp.

II.

V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku
ve třídách Montessori.
• Příjmy sdružení za dané období ve výši 489 005,-Kč byly tvořeny členskými příspěvky a
sponzorskými dary.
• Prostředky v celkové výši 387 280,80 Kč byly vynaloženy na nákup nábytku, Montessori
pomůcek, knih, pořádání výletů a kulturních akcí pro děti, nákup spotřebního materiálu,
úhradu bankovních poplatků, občerstvení pro děti, úhradu nutných oprav, atp.
• Proběhla plánovaná modernizace počítačového vybavení školy. Díky daru ČS a.s. a
spoluúčasti školy došlo k podstatným úsporám finančních prostředků sdružení (30.000,Kč).
• S přispěním odboru ŽP MMK došlo ke zlepšení prostřestředí na zahradě školy (sedátka,
lavice, živý plot, rekonstrukce altánu).

III.

Pokračovala jednání se zřizovatelem školy o rekonstrukci budovy školní družiny. Dokončení
rekonstrukce/úprav areálu je i nadále jednoznačnou prioritou sdružení.
• Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení je v plném proudu, magistrát
plánuje, že rekonstrukce proběhne během letních prázdnin 2011.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2010-2011:
I.

Dokončení rekonstrukce budovy školní družiny a úprava okolí školy jsou jednoznačnou prioritou
nadcházejícího období, a proto bychom měli:
• Sledovat postup příprav rekonstrukce a pokračovat v jednání se zřizovatelem školy –
MMK, zejména s ohledem na možné změny priorit magistrátu, které by mohly nastat po
říjnových komunálních volbách. Klíčové bude schvalování rozpočtu města na rok 2011,
které proběhne patrně až po komunálních volbách, tj. na přelomu roku 2010 a 2011.
• Seznámit nové zastupitele s činností našeho sdružení a Montessori školy.
• Škola bude v září 2011 slavit 10 let existence, otevření nových prostor by mohlo být
jednou z příležitostí toto kulaté výročí adekvátně oslavit.
• V rozpočtu sdružení vyčlenit rezervu použitelnou na vybavení rekonstruovaných prostor
ještě před započetím následujícího školního roku (2011-2012).
• V návaznosti na rekonstrukci budovy dále zapracovat na úpravách školní zahrady, aby
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byla lépe využitelná k odpočinku o přestávkách i ke sportovnímu vyžití dětí.
II.

Podpořit vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy, např. formou dohody o provedení
práce.

III.

Na návrh revizní komise přistoupit ke zřízení transparentního účtu u Fio banky, který je zcela bez
polatků a postupně přejít výhradně na jeho využívání. Kvůli platbám členských příspěvků by
samozřejmě po přechodnou dobu několika měsíců musel fungovat jak účet stávající, tak nový.
Předpokládaná úspora po dobu přechodného období se dá odhadnout jen těžko, nicméně nadále
toto opatření bude přinášet úsporu cca 4.000,-Kč ročně.

IV.

Jako dlouhodobější vizi bychom rádi podpořili vznik 2. stupně ZŠ s výukou metodou Montessori.
S tím bude samozřejmě spojena řada problémů, při jejichž řešení by sdružení mohlo být
nápomocno. Kromě jednání s MMK, MŠMT ČR a potřeby dalších prostor, bude klíčová práce na
vzdělávacím programu a samozřejmě potřeba kvalifikovaných učitelů/učitelek. V této souvislosti
navrhujeme vyčlenit z rozpočtu sdružení finanční prostředky, které by bylo možno použít na
podporu vzdělávání nových učitelů a tvorbu vzdělávacího programu.

V.

Všestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce
odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Bulharská 2331, Kladno pro školní rok 2010–2011.

VI.

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 a při mimoškolních aktivitách.

Zpráva o hospodaření (k 31. 8. 2010):
V tomto roce se hospodařilo podle rozpočtu schváleného na 2. členské schůzi OSMK (viz níže), který
ještě zohledňoval potřebu doplnit vybavení a dovybavit třídy pomůckami po navýšení počtu žáků z 80
na 100 a počítal s členským příspěvkem ve výši 510,-Kč měsíčně.
Rozpočet sdružení na školní rok 2009/2010 schválený 2. členskou schůzí:
Montessori pomůcky .................................................................................. 100 000,-Kč
Obnova počítačového vybavení ................................................................... 50 000,-Kč
Literatura..................................................................................................... 30 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. ........................................................................... 150 000,-Kč
Spoluúčast sdružení na rekonstrukci budovy školní družiny........................ 50 000,-Kč
Úprava školní zahrady................................................................................. 50 000,-Kč
Ostatní ......................................................................................................... 70 000,-Kč
Celkem ....................................................................................................... 500 000,-Kč (Očekávané příjmy: 510 000,-Kč)

V uplynulém roce byly příjmy v celkové výši 489.005,06 Kč tvořeny členskými příspěvky (481 490,Kč), sponzorskými dary (7 500,-Kč) a bankovními úroky (15,06 Kč). Podle původních předpokladů
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mělo být vybráno 510.000,-Kč. Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými příjmy je dán jednak rozdílem
mezi předpokládaným a skutečným počtem žáků ve školním roce 2009/2010. Výdaje v tomto školním
roce činily 387.280,83Kč, z toho nábytek+IT 37.998,80 Kč, Montessori pomůcky 95.121,13Kč, nákup
literatury 8.342,- Kč; tzn. majetek OSMK v celkové hodnotě 141.461,93Kč. Výdaje na výlety přednášky,
divadla, kin a doprava činily 140.689,-Kč, spotřební materiál 78 379,- Kč, bankovní poplatky 3 993,90
Kč, občerstvení pro děti, opravy a ostatní výdaje potom 22.757,-Kč.
Výsledkem hospodaření je přebytek finančních prostředků ve výši 100.324,23 Kč. Úspory vznikly díky
tomu, že obnova počítačového vybavení proběhla nejen z prostředků sdružení, ale i za přispění školy a
také ČS a.s., která darovala OSMK 17 osobních počítačů včetně monitorů. Rovněž finanční prostředky
z kapitoly spoluúčast na rekonstrukci budovy školní družiny nebyly čerpány, protože uvedená
rekonstrukce by měla proběhnout až v roce následujícím. Tento přebytek hospodaření bude sloužit jako
rezerva pro dovybavení školy po rekonstrukci budovy školní družiny plánované na letní prázdniny 2011.
Návrh rozpočtu na školní rok 2010/2011:
Návrh rozpočtu na další rok počítá s členským příspěvkem v nezměněné výši 510,-Kč/měsíc, tzn. s
příjmy v celkové výši přibližně 610.000,-Kč, započteme-li přebytek školního roku 2009-2010 a
předpokládáme-li cca 100 měsíčních příspěvků po dobu 10 měsíců, a s následujícími výdaji:
Montessori pomůcky .........................................................................100 000,-Kč
Nábytek..............................................................................................110 000,-Kč
Literatura ............................................................................................50 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. .................................................................150 000,-Kč
Kancelářské potřeby a spotřební materiál..........................................50 000,-Kč
Podpora vzdělávání učitelů (vize – 2. stupeň ZŠ) ...............................30 000,-Kč
Výroba pomůcek pro potřeby školy.....................................................30 000,-Kč
Rezerva na dovybavení po rekonstrukci..............................................90 000,-Kč
Celkem...............................................................................................610 000,-Kč

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno ve složení: Zdena Čížková; Oldřich Doseděl;
Martin Frýdl; Martin Hladůvka; Roman Chaloupka; Ivana Stupková a Martin Souček

R. Chaloupka
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