
Zpráva o činnosti a hospodaření

Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)

za období září 2012 – srpen 2013

Co se v uplynulém školním roce (2012-2013) odehrálo?

I. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, pravidelné schůzky výboru sdružení (zápisy
k dispozici v diskusním fóru na webu školy nebo na webu www.montessoriprojekt.cz), atp.

II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku
ve třídách Montessori.

1. Příjmy sdružení za dané období ve výši 820 296,52 Kč byly tvořeny převážně členskými
příspěvky a sponzorskými dary (788 940,- Kč). Část příjmů ve výši  31 390,- Kč byla
získána prodejem pomůcek a ze vstupného na semináře, z připsaných bankovních úroků
pak 28,52 Kč.

2. Prostředky v celkové výši 674 084,90 Kč byly vynaloženy na nákup nábytku, Montessori
pomůcek, knih, pořádání výletů a kulturních akcí pro děti, nákup spotřebního materiálu,
občerstvení  pro  děti,  mzdových  nákladů  (DPP)  na  asistentky,  atp.  Z  výše  uvedené
celkové částky bylo 127 779,60 Kč vynaloženo na přípravu 2.stupně a školení učitelů.

III. Úspěchem byla korunována jednání se zřizovatelem školy a Středočeským krajským úřadem o
nové školní budově v Pařížské ulici v Kladně. S pomocí a přispěním Magistrátu města Kladna a
nemalým zapojením učitelského sboru a členů OSMK proběhlo na konci školního roku stěhování
do nové školní budovy, během prázdnin se  pak podařilo dokončit nutnou rekonstrukci nových
prostor školy v Pařížské ulici. Od 1.9.2013 tak začíná nová etapa kladenských Montessori tříd ZŠ
v nové školní budově. 

IV. Ke stejnému datu se s podporou vedení ZŠ podařilo splnit  nejdůležitější  z dlouhodobých cílů
OSMK a završit tak úspěšně přibližně dvouleté úsilí mnoha zúčastněných pedagogů i  rodičů
podílejících se na přípravách otevření 2. stupně ZŠ Montessori. ZŠ Montessori v Kladně tak od
1.9.2013 může poskytovat  ucelené vzdělání jak na prvním, tak druhém stupni ZŠ, a stává se
jednou z prvních ZŠ v ČR, které na 2. stupni vzdělávají žáky v souladu s principy Montessori
pedagogiky.

V. V tomto školním roce rovněž OSMK začalo vydávat informační bulletin/elektronický newsletter
MONOKL  (MONtessori  Občasník  Kladno),  který  si  klade  za  cíl  informovat  o  dění  kolem
Montessori pedagogiky se zaměřením na kladensko.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2013-2014:

I. Postupné dovybavení nové školní budovy.

II. Vybudování výdejny obědů v budově školy v Pařížské ulici.
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III. Poskytovat  mzdové  prostředky  na  odborné  učitele  pro  2.stupeň  ZŠ  Montessori,  kteří  budou
nápomocni  kmenovým  učitelům  v  odborných  záležitostech.  Poskytovat  i  nadále  mzdové
prostředky na částečný úvazek asistentek pro 1. až 3. třídu ZŠ.

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

V. Všestranně  podporovat  a  podílet  se  na  aktivitách  školy  specifikovaných  v  plánu  práce
odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2013–2014.

VI. 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.

VII.Do příští členské schůze připravit změnu stanov tak, aby byly 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 a při mimoškolních aktivitách.

Zpráva o hospodaření (k 31. 8. 2013):

V tomto  období  se  hospodařilo  podle  rozpočtu  na  školní  rok 2012/2013  schváleného na  5.  členské
schůzi OSMK:

Montessori pomůcky ...........................................................................80 000,-Kč
Nábytek................................................................................................35 000,-Kč
Literatura ............................................................................................10 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. ..................................................................210 000,-Kč
Kancelářské potřeby a spotřební materiál.........................................110 000,-Kč
Asistentky...........................................................................................210 000,-Kč
Podpora vzdělávání učitelů (vize – 2. stupeň ZŠ) .............................120 000,-Kč
Drobné výdaje......................................................................................20 000,-Kč
Rezerva..................................................................................................7 000,-Kč

Celkem...............................................................................................802 000,-Kč  

V uplynulém roce byly příjmy v celkové výši 820 296,52 Kč tvořeny převážně členskými příspěvky a
sponzorskými dary (788 940,- Kč). Část příjmů ve výši 31 390,- Kč byla získána prodejem pomůcek a ze
vstupného na semináře,  z připsaných bankovních úroků pak  28,52 Kč. Podle původních předpokladů
mělo být vybráno 715 000,-Kč.
Výdaje v tomto školním roce činily 674 084,90 Kč, z toho nábytek+IT 958,00 Kč, Montessori pomůcky
9 966,- Kč, nákup literatury 10 343,- Kč; tzn. majetek OSMK v celkové hodnotě 21 267,- Kč. Výdaje na
výlety,  přednášky,  vstupné a dopravu činily  109 604,- Kč,  na spotřební  materiál  137 062,90 Kč,  na
občerstvení  pro  děti,  opravy a  ostatní  drobné výdaje  potom  15 082,-Kč.  Materiál  pro  úpravu nové
budovy  53 289,-  Kč.  Dalším podstatným výdajem byly  prostředky použité  jako mzdové  prostředky
(DPP) asistentek pro 1.-3. třídu (210 000,-Kč) a přípravu 2. stupně ZŠ Montessori, včetně výdajů na
školení učitelů 127 779,60 Kč. 
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Výsledkem hospodaření k 31.8.2013 je přebytek finančních prostředků ve výši 146 211,62 Kč, celkem
má OSMK k 31.8.2013, díky úsporám z předchozích období, k dispozici  290 091,87Kč. Tyto finanční
rezervy vznikly záměrně s cílem dovybavit školu po stěhování do nové budovy. Takto uspořené finanční
prostředky budou za tímto účelem vynaloženy v průběhu září a října 2013.  

Návrh rozpočtu na školní rok 2013-2014:

Návrh rozpočtu  na další  rok počítá  s členským příspěvkem v nezměněné výši  650,-  Kč/měsíc  (resp.
1,- Kč/měsíc pro členy bez dětí v ZŠ), tzn. s  příjmy ve výši 910 000,- Kč. Kromě výdajů na vybavení
školy, které budou vynaloženy v průběhu září a října 2013, jsou plánovány následující výdaje:

Montessori pomůcky..........................................................................150 000,-Kč
Nábytek................................................................................................50 000,-Kč
Literatura.............................................................................................20 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. ..................................................................180 000,-Kč
Kancelářské potřeby a spotřební materiál........................................150 000,-Kč
Asistentky...........................................................................................210 000,-Kč
Odborní učitelé....................................................................................70 000,-Kč
Školení učitelů.....................................................................................50 000,-Kč
Drobné výdaje a ostatní......................................................................10 000,-Kč

Celkem...............................................................................................890 000,-Kč

Za  výbor  Občanského  sdružení  Montessori  Kladno ve  složení:  Zdena  Čížková;  Oldřich  Doseděl;
Roman Chaloupka; Martina Kimlová; Milan Kotík; Petra Líbová a Ivana Stupková

R. Chaloupka
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