
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  

Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK) 

za období září 2018 – srpen 2019 

 

Skutečnosti uplynulého školního roku 2018-2019 

I. Podpora OSMK ve vzdělávání pedagogů. V loňskem školním roce se  
pedagogové zúčastnili těchto kurzů: Tělesná výchova pro  1. a 2. stupeň, 
Umění hodnocení žáků, Zážitková geometrie, Kurz moderní   pedagogiky, 
Geometrie  

 
II. OSMK podpořilo vznik třetí třídy 3. trojročí   

           (zejména materiální vybavení, nábytek  a školní pomůcky) 
 

III. Finanční podpora obnovy  IT vybavení, žákovských projektů pro 3. trojročí, 
exkurzí a školních výletů  

 
IV.  Spolupráce a finanční podpora při brigádách na úpravách školní zahrady. 

 
V. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména 

materiálně) výuku ve třídách Montessori. 
 
VI. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, pravidelné 

schůzky výboru sdružení, na které byly aktivně zváni  i nečlenové výborů ( tzv.  
„ chapadla“)  ke zlepšení komunikace  a vzájemné tvůrčí  inspirace   mezi členy 
OSMK, pedagogy a  rodiči 

 
 
 
a. Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši 2.131.634,-Kč byly tvořeny 
převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě 1.880.500,-Kč. Dary 
představovaly v uplynulém školním roce část příjmů ve výši 213.734,-Kč. Další 
příjmy byly získány prodejem pomůcek 5.000,-Kč a 32.400,- Kč zajistily příjmy 
z návštěv školy. 
 

 

 



 

 
 
 

 
b. Výdaje školního roku 2018-2019 činily celkem 2.033.124,-Kč. Nejpodstatnější 

položku výdajů představovaly personální náklady představující mzdové 
náklady asistentek a expertů 839.781,-Kč. Výdaje vynaložena na nákupy 
kancelářských potřeb, účebnic a pomůcek, a dalšího spotřebního materiálu 
jsou 224.691,-Kč. Na výlety, dopravné a akce pro děti bylo vydáno 242.190,-
Kč. Vybavení tříd nábytkem a prostor školy představovaly 186.177,-Kč. 
Obnovení počítačů a ostatního IT vybavení 80.129,-Kč. Nákup pomůcek pro 
zlepšení výuky 167.342,-Kč.  Nákup knih pro knihovnu 26.147,-Kč. Školení a 
semináře pro další vzdělávání pedagogů bylo jen 15.500,-Kč. Za zpracování 
účetnictví, mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje 
ve výši 84.000 Kč. Ostatní služby a výdaje na provoz spolku 50.621,-Kč. Na 
žákovské projekty bylo vynaloženo 59.312,-Kč. Na zahradu se pořídilo nové 
nářadí a fontánka pro děti 26.045,-Kč. Občerstvení pro děti, včetně 
občerstvení pro 9.M na rozloučenou se vyšplhalo až na 31.188,-Kč.  
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Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2019 

Pro školní rok 2018/2019 byly předpokládány příjmy ve výši 1.873.850,-Kč. Skutečné 
příjmy dosáhly výše 2.131.634,-Kč. 
 

členské příspěvky a dary            1 880 500 Kč  

dary                213 734 Kč  

prodej pomůcek 5 000 Kč  

návštěvy školy                 32 400 Kč  

CELKEM 2 131 634 Kč  

 
V tomto období se hospodařilo podle rozpočtu na školní rok 2018/2019 
schváleného na 11. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu: 

Hmotný majetek (nábytek)           160 000 Kč  

Montessori pomůcky 110 000 Kč  

Knihy 30 000 Kč  

Výlety, exkurze včetně dopravy         230 000 Kč  

Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)         280 000 Kč  

Mzdové náklady (asistentky a experti)         920 000 Kč  

Školení a semináře 80 000 Kč  

Občerstvení pro děti           10 000 Kč  

Účetnictví           84 000 Kč  

Zahrada + nářadí          50 000 Kč  

Technika (IT)           100 000 Kč  
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Žákovské projekty III. trojročí 40 000 Kč 

Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)           20 000 Kč  

CELKEM 2 114 000 Kč  

  
 
Skutečné výdaje, které vyčísluje následující soupis: 

Nábytek  186 177 Kč 

Pomůcky 167 342 Kč 

Knihy 26 147 Kč 

Výlety, exkurze včetně dopravy 242 190 Kč 

Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice) 224 691 Kč 

Mzdové náklady (asistentky a experti) 839 781 Kč 

Školení a semináře 15 500 Kč 

Občerstvení pro děti 31 188 Kč 

Účetnictví 84 000 Kč 

Zahrada + nářadí 26 045 Kč 

Technika (IT) 80 129 Kč 

Žákovské projekty III. trojročí 59 312 Kč 

Ostatní výdaje (poštovné, nájmy, služby pro spolek ...) 50 621 Kč 

CELKEM 2 033 124 Kč  

   
Výsledkem hospodaření k 31.8.2019 je převis příjmů nad výdaji ve výši 80 876,-Kč. 
Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k 31.8.2019 k dispozici 
342 599,-Kč.  
 
Návrh cílů a priorit pro školní rok 2019-2020: 

I. Pokračovat v dovybavování školy, zejména spojené s rozšířením školy o další 
třídu 1. trojročí  
 

II. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori ( experty), 
kteří budou nápomocni  kmenovým  učitelům v odborných záležitostech 

 
III. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. a 2. trojročí ZŠ 

 
IV. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z 

rozpočtu OSMK, z.s. 
 

V. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.  
 
 
VI. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů se zahraničními lektory, jak pro 

pedagogy naší školy, tak pro širší pedagogickou veřejnost 

VII. Všestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na 
aktivitách školy   
 

 



VIII. 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 2019-2020: 

Návrh rozpočtu na další rok počítá s členským příspěvkem ve výši 700 Kč/měsíc, 
což při započtení přeplatku představuje příjmy ve výši 2.211.599,-Kč.  
 
Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu: 

Hmotný majetek (nábytek) 60 000 Kč  

Montessori pomůcky           158 000 Kč  

Knihy          10 000 Kč  

Exkurze včetně dopravy         260 000 Kč  

Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)         260 000 Kč  

Mzdové náklady (asistentky + experti) 1 150 000 Kč  

Školení a semináře 50 000 Kč  

Občerstvení pro děti           10 000 Kč  

Účetnictví           84 000 Kč  

Zahrada + nářadí 25 000 Kč  

Technika (IT) 50 000 Kč 

8K grant pro žákovské projekty 60 000 Kč 

Vyřazení deváťáků 15 000 Kč 

Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)           20 000 Kč  

CELKEM   2 212 000 Kč  

 
Rozdíl mezi předpokládanými příjmy včetně zůstatku finančních prostředků k 
31.8.2019 a plánovanými výdaji (1.869.000 + 342.599 – 2.212.000) představující 
částku -401,- Kč. Vzhledem k částce příjmů, kde nejsou zohledněné příjmy 
z prohlídek školy a prodeje pomůcek, které se nedají plánovat, považuje výbor 
rozpočet za vyrovnaný. 
 

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. ve složení: Jiří Boleslav,   
Zdena Čížková, Milan Kotík, Ondřej Kulhánek, Tereza Malá, Zuzana Sedláková a 
Eva Vlasáková 
 

 

zprávu předkládá  
         
Jiří Boleslav 
 


