Zpráva o činnosti a hospodaření
Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)
za období září 2010 – srpen 2011
Co se v uplynulém školním roce (2010-2011) odehrálo?
Ι.
ΙΙ.

ΙΙΙ.

Ις.
ς.

ςΙ.

ςΙΙ.

Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, 8 schůzek výboru sdružení (zápisy
k dispozici v diskusním fóru na webu školy, nebo na webu www.montessoriprojekt.cz), atp.
V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku
ve třídách Montessori.
1. Příjmy sdružení za dané období ve výši 531 040,- Kč byly tvořeny převážně členskými
příspěvky a sponzorskými dary (526 720,- Kč). Část příjmů ve výši 4 200,- Kč byla
získána prodejem pomůcek a z připsaných bankovních úroků pak 120,- Kč.
2. Prostředky v celkové výši 507 812,50 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. Finanční
prostředky ve výši 53 369,40 Kč byly čerpány v souvislosti s přípravovaným 2. stupněm
ZŠ Montessori.
Na základě doporučení revizní komise se během roku postupně uskutečnil přechod na bezplatně
vedený bankovní účet (Fio banka, č.ú. 2900088051/2010), původní účet OSMK vedený u
Raiffeisenbank byl na počátku roku 2011 zrušen.
V prosinci 2010 byl uspořádán vánoční jarmark, jehož výtěžek (31 310,- Kč) byl poskytnut jako
dar na výstavbu školy pro sirotky na Srí Lance.
Na konci školního roku proběhla oslava 10 let provozu Montessori tříd ZŠ, k dispozici je
videozáznam z průběhu oslav. O škole a jejím výročí je možno se dočíst v zářijovém čísle
Kamelotu.
Neúspěšně pokračovala jednání se zřizovatelem školy o rekonstrukci budovy školní družiny.
Přestože je hotová projektová dokumentace pro stavební povolení a je vydáno i stavební
povolení, tak byla rekonstrukce odložena na neurčito z důvodu nedostatku financí. V souvislosti
s přípravami 2. stupně ZŠ Montessori a potřebou dalších prostor se výbor OSMK rozhodl o
rekonstrukci nadále neusilovat a zaměřit se raději na získání nových prostor, kde by mohl být
umístěn společně jak 1., tak i 2. stupeň ZŠ.
Na základě průzkumu zájmu mezi rodiči v ZŠ i MŠ Montessori OSMK iniciovalo jednání o
zřízení tříd 2. stupně ZŠ Montessori v Kladně, zřídilo www stránky www.montessoriprojekt.cz,
které umožňují koordinovat úsilí s podobnými iniciativami v Brně, Pardubicích, Praze a také
v Bratislavě s cílem vytvořit podmínky pro smysluplnou spolupráci, zahrnující zejména
společnou tvorbu vzdělávacích plánů, výrobu a sdílení vzdělávacích pomůcek a metodik,
vzdělávání pedagogů, stáže, společné workshopy, atd.. OSMK spolupracovalo se ZŠ Norská na
zpracování úspěšné žádosti o grant z ESF (OPVK 1.3. - Další vzdělávání pedagogických
pracovníků Středočeského kraje). Proběhly exkurze (a školení) učitelů a rodičů v různých
Montessori zařízeních v Německu a na Slovensku. Rozbíhá se práce na ŠVP 2. stupně ZŠ
Montessori. Bližší a aktuální informace o plánovaném 2.stupni ZŠ Montessori je možno nalézt
na: www.montessoriprojekt.cz.
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Návrh cílů a priorit pro školní rok 2011-2012:
Ι.

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

ΙΙ.

Jako dlouhodobější vizi podporujeme vznik 2. stupně ZŠ s výukou metodou Montessori
(předpokládané otevření ve školním roce 2013/2014). V této souvislosti navrhujeme vyčlenit
rezervu rozpočtu na výdaje spojené s realizací tohoto projektu, které nebude možno pokrýt
získaným grantem.

ΙΙΙ.

Poskytovat mzdové prostředky na částečný úvazek (sdílený poloviční úvazek) asistentek pro 1. a
2. třídu ZŠ, o které ZŠ již dlouho usiluje. Počítá se se zkušebním provozem do konce roku 2011 a
prodloužením do konce školního roku, pokud se uvedené uspořádání osvědčí.

Ις.

Všestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce
odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Bulharská 2331, Kladno pro školní rok 2011–2012.

ς.

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. 2011):
V tomto období se hospodařilo podle rozpočtu na školní rok 2010/2011 schváleného na 3. členské
schůzi OSMK:
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 (z toho 50 000,- úprava hřiště na zahradě)
Celkem...............................................................................................610 000,-Kč

V uplynulém roce byly příjmy v celkové výši 531 040,-Kč tvořeny členskými příspěvky a sponzorskými
dary (526 720,- Kč), příjmy z prodeje pomůcek (4 200,-Kč) a bankovními úroky (120,- Kč). Podle
původních předpokladů mělo být vybráno 510 000,-Kč. Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými příjmy
je dán rozdílem mezi předpokládaným a skutečným počtem žáků ve školním roce 2010/2011.
Výdaje v tomto školním roce činily 561 182,-Kč, z toho nábytek+IT 122 122,11 Kč, Montessori
pomůcky 32 367,68 Kč, nákup literatury 11 917,- Kč; tzn. majetek OSMK v celkové hodnotě
166 406,79 Kč. Výdaje na výlety přednášky, divadla, kin a doprava činily 167 146,- Kč, spotřební
materiál 152 134,- Kč, bankovní poplatky 2 744,- Kč, občerstvení pro děti, opravy a ostatní výdaje
potom 19 381,-Kč. Dalším podstatným výdajem byly prostředky použité na přípravu 2. stupně ZŠ
Montessori (např. zpracování grantového projektu), celkem 53 369,40 Kč.
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Výsledkem hospodaření je přebytek finančních prostředků ve výši 50 102,- Kč. Úspory vznikly díky
tomu, že finanční prostředky z kapitoly rezerva určené na dovybavení budovy školní družiny po
rekonstrukci a na úpravu školního hřiště nebyly čerpány, protože uvedená rekonstrukce byla odložena a
ani úprava školního hřiště nebyla realizována s ohledem na možný přesun školy do společných prostor
vhodných pro 1. i 2. stupeň. Finanční rezerva byla čerpána jen částečně na pokrytí nákladů spojených
právě s připravovaným 2. stupněm ZŠ.
Návrh rozpočtu na školní rok 2011-2012:
Návrh rozpočtu na další rok počítá s členským příspěvkem v nezměněné výši 510,- Kč/měsíc, tzn. s
příjmy ve výši 525 300,- Kč. Započteme-li přebytek z předchozího školního roku ve výši 50 102,- Kč a
předpokládáme-li 103 měsíčních příspěvků po dobu 10 měsíců, budou disponibilní finanční prostředky
činit celkem 575 300,- Kč. Plánovány jsou následující výdaje:
Montessori pomůcky............................................................................90 000,-Kč
Nábytek................................................................................................20 000,-Kč
Literatura.............................................................................................30 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. ..................................................................160 000,-Kč
Kancelářské potřeby a spotřební materiál..........................................80 000,-Kč
Asistentky...........................................................................................140 000,-Kč
Drobné výdaje.....................................................................................10 000,-Kč
Rezerva (2.stupeň, granty, budova, atp.).............................................45 000,-Kč
Celkem...............................................................................................575 000,-Kč

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno ve složení: Zdena Čížková; Oldřich Doseděl;
Roman Chaloupka; Martina Kimlová; Hana Kimrová; Jan Kupka a Ivana Stupková

R. Chaloupka
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