
Zpráva o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Montessori Kladno 
(OSMK) za období říjen 2008 – srpen 2009

Co se v uplynulém roce (2008-2009) podařilo?

I. Navázat  na činnost  do té  doby neformálně působícího sdružení  rodičů a  založit  občanské 
sdružení.

• Občanské  sdružení  Montessori  Kladno bylo  oficiálně  zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra ČR 17.10.2008.

• Ustavující  schůze  OSMK  proběhla  30.10.2008,  následně  6.11.2008  první  schůze 
výboru OSMK, byly ustaveny orgány sdružení, stanoveny členské polatky a schválen 
rozpočet na školní rok 2008-2009.

• „Rozběhnout“ běžné fungování sdružení, systém placení členských příspěvků, atp.

II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK podporovat (zejména materiálně) výuku ve 
třídách Montessori.

• Příjmy  sdružení  za  dané  období  ve  výši  477.103,-Kč byly  tvořeny  členskými 
příspěvky a sponzorskými dary.

• Výdaje  v celkové  výši  496.979,-Kč byly  použity  na  nákup  nábytku,  Montessori 
pomůcek,  spotřebního  materiálu  a  k pořádání  výletů  a  kulturních  akcí  pro  děti 
(podrobněji viz níže).

III. Iniciovat  jednání  se  zřizovatelem školy o  rekonstrukci  budovy školní  družiny.  Dokončení 
rekonstrukce/úprav areálu po přestěhování školy před dvěma roky je jednou z priorit.

• Byla  vytvořena  architektonická  studie  (autor:  ing.arch.  J.Vála),  která  počítá  se 
zvětšením prostor pro výuku, stavebním propojením obou budov a s vybudováním 
společného vchodu se šatnami.

• Magistrát schválil další etapu realizace projektu – přípravu projektové dokumentace 
pro stavební povolení, o přidělení finančních prostředků na vlastní rekonstrukci bude 
rozhodovat zastupitelstvo nejspíše v březnu 2010.

- 1 -



Zpráva o hospodaření (k 31.8.2009):

V tomto  roce  se  hospodařilo  podle  rozpočtu  schváleného  na  ustavující  schůzi  OSMK,  který 
zohledňoval akutní potřebu doplnit vybavení (nábytek) a pomůcky po navýšení počtu žáků z 80 ve 
školním roce 2007/2008 na 100 ve školním roce 2008/2009 a počítal s členským příspěvkem ve výši 
510,-Kč měsíčně.
V uplynulém roce byly vybrány členské příspěvky a sponzorské dary ve výši 466.870,-Kč. Celkové 
příjmy ve  výši  477.103,-Kč zahrnují  navíc  i  přebytek  hospodaření  z předchozího  školního  roku 
(2007/2008) ve výši 2.758,-Kč. Podle původních předpokladů 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  2008/2009  a  jednak  nedoplatky  členských  příspěvků  dle  stavu 
k 31.8.2009. Tyto nedoplatky již byly uhrazeny v září 2009.
Výdaje v tomto  školním  roce  činily  496.979,-Kč,  z toho  nábytek,  laminátor  a  účetní  program 
61.169,-Kč,  Montessori  pomůcky  169.554,-Kč,  nákup literatury  19.854,-Kč;  tzn.  majetek  OSMK 
v celkové hodnotě 250.583,-Kč. Výdaje na výlety přednášky, divadla, kin a doprava činily 86.273,-
Kč, spotřební materiál a ostatní 160.123,-Kč. 

Pro představu jsou dále shrnuty nejdůležitější výdajové položky.

Finanční  prostředky  pokryly  nákup nábytku potřebného  pro  práci  20  dětí,  o  něž  byla 
navýšena  kapacita  školy  oproti  školnímu  roku  2007/2008,  laminátoru  potřebného  při  výrobě 
pomůcek pro děti a účetního programu pro potřeby OSMK. 

Z prostředků na Montessori pomůcky  byly nakoupeny např.:  krátké řetězy (1 300,-), binomická 
kostka  (2  500,-),  multiplikační  tab  (8  000,-),  známková  hra  (9  000,-),  2x  trinomická  kostka  (11  000,-),  převody, 
euromince (2 200,-), zlomky (2 400,-), zlomky s podstavcem (9 000,-), žluté trojúhelníky (4 300,-), měřící plexisklo (1 
300,-), 2x velká korálková krabice (9 400,-), stovkový řetěz (330,-), tisícový řetěz (3 000,-), krátké řetězy (1 300,-), 
banka (10 000,-), násobící tabulka (1 800,-), nahodilé dělení (3 800,-), dělící tabulka (1 400,-), velké dělení (6 600,-), 
Pythagorova tabulka (4 000,-), tělesa a pláště (1 000,-), desítkový systém (2 000,-), ČMT (7 500,-), Sequinovy tab 
(5 500,-), sčítací tab (1 800,-), odčítací tab (2 700,-), malé počítadlo (1 500,-), velké počítadlo (1 900,-), sčítací had (2 
300,-), atd.

Z prostředků určené na výlety dětí byly hrazeny následující výlety, přednášky, divadla, kina, akce a 
dopravu: 19.11 - důl Mayrau - 1 447,-Kč; 17.12 - Karlštejn-betlémy - 1 890,-Kč; 20.1. a 10.2 - doprava do knihovny - 
140,-Kč; 12.2 - interakt.výstava hraček - 1 300,- Kč; 25.2 - doprava-knihovna 240,- Kč; 27.2 - doprava+divadlo 1 600,- 
Kč; 8.4 - doprava+čaj v čajovně 700,-Kč; 15.4 - divadlo Michal - 2 145,- Kč; 22.4 - Čabárna - 1 300,- Kč; 23.4 - 
doprava knihovna Sítná 208,- Kč; 28.4. - drobné dárky Čarodějnice - 1 000,- Kč; 6.5 - vstupné Ostrá - 4 140,- Kč; 15.5 - 
oslava Dne matek - 2 800,- Kč; 22.5 - oslava Dne matek - 2 300,- Kč; 11.6. - Pošťácká pohádka - 2 000,- Kč; 18.11 - 
Pražský hrad – 1 260,- Kč; 28.11. - setkání s 6.-8. ročníkem - 1 995,- Kč; 17.12. - Karlštejn - 1 540,- Kč; 29.1. - Hurá na 
hrad - 3 120,- Kč; 11.2. - interakt. výstava hraček - 1 100,- Kč; 15.2. - dárky 5. roč. k odchodu - 851,- Kč; 24.3. - filmy k 
šikaně - 700,- Kč; 31.3. - divadlo Minor Pod hladinou ticha - 6 326,- Kč; 17.3. - Sládečkovo muzeum - 730,- Kč; 8.4. - 
Praha Staré město - 739,- Kč; 18.4. - fotoalbum 5. roč - 1 340,- Kč; 27.4. - dárky k Čarodějnicím - 450,- Kč; 19.5. - 
Prašná brána a TV věž – 2 100,- Kč; 3.6. foto 5.roč - 730,- Kč; 11.6. - Pošťácká pohádka - 480,- Kč;12.6. - Adventure 
Golf - 1 440,- Kč,…

Z prostředků určených na nákup knih byla zakoupena hlavně naučná literatura a encyklopedie + 
dokumentární DVD.

Pod položky spotřební materiál a ostatní  spadají náklady na nákup papíru, občerstvení při akcích 
pro děti i rodiče, učebnice a pracovní sešity pro žáky, dekorace, kancelářské a malířské potřeby, 
materiál na výrobu pomůcek, pracovních listů, bankovní poplatky, aj.
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Návrh cílů a priorit pro školní rok 2009-2010:

IV. Dokončení  rekonstrukce budovy školní  družiny a  úprava  okolí  školy by měly být  jedním 
z hlavních cílů nadcházejícího období, a proto bychom měli:

• Pokračovat v jednání se zřizovatelem školy, hledat formy spoluúčasti na rekonstrukci, 
které jsme schopni zřizovateli nabídnout. 

• V rozpočtu sdružení na příští rok (2009-2010), event. i na rok další (2010-2011) by 
bylo  dobré  počítat  alespoň  se  symbolickou  finanční  spoluúčastí  na  plánované 
rekonstrukci.

• Zapracovat  na  úpravách  školní  zahrady,  aby  byla  lépe  využitelná  k odpočinku  o 
přestávkách  i  ke  sportovnímu  vyžití  dětí,  vyčlenit  v rámci  rozpočtu  odpovídající 
finanční prostředky.

V. Vyčlenit finanční prostředky na obnovu počítačového vybavení školy, bylo by dobré obnovit 
alespoň polovinu z celkového počtu školních počítačů. Momentálně používané počítače (9ks) 
jsou cca 8-9let staré a nevyhovují tudíž současným požadavkům na práci.

VI. Všestranně  podporovat  a  podílet  se  na  aktivitách  školy  specifikovaných  v  plánu  práce 
odloučeného pracoviště – třídy Montessori,  Bulharská 2331, Kladno pro školní rok 2009–
2010 (viz příloha). 

VII. 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. 

Návrh rozpočtu na školní rok 2009/2010:

Návrh  rozpočtu  na  další  rok  počítá  s členským příspěvkem v nezměněné  výši  a  s následujícími 
výdaji:

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

Plánované výdaje by měly být pokryty z členských příspěvků, počítáme-li s jedním stem měsíčních 
členských příspěvků ve výši 510,-Kč po dobu 10 měsíců školního roku 2009-2010.

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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