ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK)

za období září 2019 – srpen 2020
Skutečnosti uplynulého školního roku 2019-2020
1. Podpora OSMK ve vzdělávání pedagogů .

V loňskem školním roce se pedagogové zúčastnili těchto kurzů: Inkluze v
Montessori
školách, Letní škola Hejného matematiky, Kurz rozvoje osobnosti, Teorie MM
pedagogiky,
Kosmická výchova v MM školách, kurz Nevýchova, kurz Adolescenti, návštěva
ZŠ
Montessori Jablonec, Seminář hodnocení ,Heuréka – Mechanika, Česká
montessori
konference
2. OSMK podpořilo vznik čtvrté třídy 2. trojročí
(zejména materiální vybavení, nábytek a školní pomůcky)
3. Finanční podpora žákovských projektů pro 3. trojročí, exkurzí a školních výletů
4. Finanční podpora asistentů pedagogů, externích expertů, expertů Montessori
pedagogiky
5. Podpora projektu “ Cirkus”, uskutečněného v září 2019
6. Podpora renovace školního klubu

7. Podpora IT techniky (záložní školní server, upgrade darovaných počítačů)
8. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména
materiálně) výuku ve třídách Montessori ( knihy, pomůcky, spotřební materiál)
9. Podpora vzniku projektu “ Zahrada v Libušíně”
10.Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, pravidelné schůzky
výboru sdružení

1. Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši 2.089.084,-Kč byly tvořeny
převážně
členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě 1.857.937,-Kč. Dary
představovaly
v uplynulém školním roce část příjmů ve výši 199.900,-Kč. Další příjmy byly
získány
prodejem pomůcek 15.747,-Kč a 15.500,- Kč zajistily příjmy z návštěv školy
(pokles
oproti minulému období o cca 40 tisíc => 20 ČP, 15 dary, 5 pomůcky a návštěvy
školy).

2. Výdaje školního roku 2019-2020 činily celkem 1.919.318,-Kč. Nejpodstatnější
položku výdajů představovaly personální náklady představující mzdové náklady
asistentek a expertů 933.250,-Kč. Výdaje vynaložena na nákupy kancelářských
potřeb, učebnic a pomůcek, a dalšího spotřebního materiálu jsou 327.322,-Kč Na
výlety, dopravné a akce pro děti bylo vydáno 161.433,-Kč. (značný rozdíl proti
minulému roku byl způsoben nečerpáním prostředků vzhledem k nouzovým
opatřením při epidemii Covid-19 na jaře 2020). Vybavení tříd nábytkem a prostor
školy představovaly 191.066,-Kč Obnovení počítačů a ostatního IT vybavení –
nákup nového serveru 5.000,-Kč( úspora – dar NB od ČS) . Nákup pomůcek pro
zlepšení výuky 91.268,-Kč. Nákup knih pro knihovnu 10.714,-Kč. Školení a
semináře pro další vzdělávání pedagogů bylo 63.566,-Kč. Za zpracování účetnictví,
mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje ve výši 77.000
Kč Ostatní služby a výdaje na provoz spolku 37.902,-Kč. Na žákovské projekty bylo
vynaloženo 5.071,-Kč. Na zahradu se nepořídilo nic. Občerstvení pro děti, včetně
občerstvení pro 9.M na rozloučenou se vyšplhalo až na 15.726,-Kč.

Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2020
Pro školní rok 2019/2020 byly předpokládány příjmy ve výši 1.869.000,-Kč. Skutečné
příjmy dosáhly výše 2.089.084,-Kč.
členské příspěvky a dary
dary
prodej pomůcek
návštěvy školy
CELKEM

1 857 937 Kč
199 900 Kč
15 747 Kč
15 500 Kč
2 089 084 Kč

V tomto období se hospodařilo podle rozpočtu na školní rok 2019/2020 schváleného na
12. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:
Hmotný majetek (nábytek)
Montessori pomůcky
Knihy
Výlety, exkurze včetně dopravy
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)
Mzdové náklady (asistentky a experti)
Školení a semináře
Občerstvení pro děti
Účetnictví

60 000 Kč
158 000 Kč
10 000 Kč
260 000 Kč
260 000 Kč
1 150 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
84 000 Kč

Zahrada + nářadí
Technika (IT)
Žákovské projekty III. trojročí
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)
Vyřazení 9M
CELKEM

25 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
2 212 000 Kč

Skutečné výdaje, které vyčísluje následující soupis:
Nábytek
Pomůcky
Knihy
Výlety, exkurze včetně dopravy
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)
Mzdové náklady (asistentky a experti)
Školení a semináře
Občerstvení pro děti
Účetnictví
Zahrada + nářadí
Technika (IT)
Žákovské projekty III. trojročí
Ostatní výdaje (poštovné, nájmy, služby pro spolek ...)
Vyřazení 9M
CELKEM

191 066 Kč
91 268 Kč
10 714 Kč
161 433 Kč
327 322 Kč
933 250 Kč
63 566 Kč
10 632 Kč
77 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
5 071 Kč
37 902 Kč
5 094 Kč
1 919 318 Kč

Výsledkem hospodaření k 31.8.2020 je převis příjmů nad výdaji ve výši 169 766,- Kč.
Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k 31.8.2020 k dispozici 512 365,Kč.
Návrh cílů a priorit pro školní rok 2020-2021:
1. Pokračovat v dovybavování školy, zejména spojené s rozšířením školy o další třídu
2. trojročí , rozšíření školní auly
2. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori ( experty) a
externí experty
3. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. trojročí ZŠ

4. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z
rozpočtu OSMK, z.s.
5. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
6. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů se zahraničními lektory, jak pro pedagogy
naší školy, tak pro širší pedagogickou veřejnost
7. Všestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na
aktivitách školy.
Podporovat a zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi rodiči , členy výboru OSMK a
pedagogy. Podpora projektu „chapadla“ - vzniku zástupců jednotlivých tříd, kteří
by se pravidelně zúčastňovali schůzí výboru OSMK.

8. 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.
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

