
Posudek Zprávy o činnosti Občanského sdružení  

Montessori Kladno, z.s. ze dne 4.11.2020. 

Na základě stanov Občanského sdružení Montessori Kladno z.s. [dále jen 8K] proběhla dne 29.9.2020 
kontrola hospodaření 8K ve složení Pavel Čermák, Pavel Šavara, Zuzana Březinová za členy komise, Vlasta 
Priknerová – hlavní účetní a Markéta Grundová za 4. ZŠ. 

Kontrola účetnictví:  
Účetnictví je vedeno vzorně, přehledně a bez zjevných nedostatků. Kontrola jednotlivých dokladů byla 
provedena namátkově dle účetních výstupních sestav přijatých faktur, pokladny a obratové předvahy. 
Během kontroly jsme nezjistili chyby v účetnictví ani výdaje nevyhovující plánům a cílům 8K. 

Hodnocení Zprávy o činnosti 8K: 
Stanovy a výroční zprávy jsou veřejně dostupné na webu www.zsmontessorikladno.cz. Výroční zpráva je 
zpracována svědomitě a má vypovídací charakter o činnosti spolku. 

Kapitola bodu Skutečnosti: 
 
Ad „b“) Výdajová část je zpracována přehledně a zjednodušeně. Pro případ podrobnějších analýz mohou 
členové spolku oslovit Výbor spolku, který se jejich dotazem musí dle stanov zabývat. Výdajová část 
odpovídá skutečnostem dle kontroly účetnictví.  

Kapitola „Hospodaření“  

Zpracování tabulek rozpočet versus skutečné výdaje doporučujeme sloučit do jedné tabulky a barevně 
odlišit přečerpání/nedočerpání pro lepší přehlednost a porovnání. 

Kapitola „Návrh cílů“  

Bez připomínek. 

Ostatní hodnocení: 

• Kontrolní komise na základě kontroly účetnictví a výroční zprávy konstatuje, že činnost spolku je v 
souladu s jeho stanovami. 8K naplňuje „Návrh cílů a priorit pro školní rok 2019-2020“ z výroční 
zprávy 2019.  

• Opakujeme výzvu k Výboru spolku k zajištění nového dodavatele papírových ručníků a příslušných 
boxů oproti firmě Ille. Jedná se o nevelkou částku, přesto není zanedbatelná. Podmínky smlouvy o 
dodávkách se pro 8K jeví jako nevýhodné.   

• Důrazně upozorňujeme Výbor spolku, že stále není veřejně dostupné informační vyjádření o 
způsobu, uchovávání, zabezpečení a poskytování osobních údajů členů spolku v návaznosti na 
Evropskou legislativu tzv. „GDPR“ a vyzýváme k neprodlené nápravě.  

• Opětovně prosíme výbor o zvážení možnosti aktivovat pozici vyhledávače grantů a dotací vhodné 
pro činnost školy a 8K. Mohlo by tak rozvinout obzory možných aktivit jak 8K, tak pedagogů a žáků 
školy, případně přinést finanční prostředky.   

 

 

 

 

Pavel Šavara    Zuzana Březinová    Pavel Čermák 

http://www.zsmontessorikladno.cz/

