
Revizní zpráva & Posudek Zprávy o činnosti Občanského sdružení  

Montessori Kladno, z.s. ze dne 18.10.2021. 

 

Na základě stanov Občanského sdružení Montessori Kladno z.s. [dále jen 8K] proběhla dne 13.10.2021 

kontrola hospodaření 8K ve složení Pavel Čermák, Pavel Šavara, Zuzana Březinová za členy komise, Vlasta 

Priknerová – hlavní účetní, Markéta Grundová, Tereza Malá, Ondřej Kulhánek, Jiří Boleslav, Eva Vlasáková.   

Kontrola účetnictví:  

Účetnictví je vedeno vzorně, přehledně a bez zjevných nedostatků. Kontrola jednotlivých dokladů byla 

provedena namátkově dle účetních výstupních sestav přijatých faktur, pokladny a obratové předvahy. 

Během kontroly jsme nezjistili chyby v účetnictví ani výdaje nevyhovující plánům a cílům 8K. 

Hodnocení činnosti 8K:  

8K se snaží aktivně napomáhat vzdělávání dle principů Montessori pedagogiky. Aktivně vyhledává a 

nakupuje pomůcky pro výuku. Doplácí hodiny nad rámec standardního výukového plánu pro Montessori 

pedagogy školy a zaměstnává asistentky schválené 8K pro první trojročí. Přispívá k financování 

mimoškolních odborníků pro přednáškovou a konzultační činnost. Pro další období je potřeba zvýšit důraz 

na kontrolní mechanismy nákupů, zejména porovnáním cen na trhu, diverzifikaci dodavatelů, oslovování 

rodičů s žádostí o možné zaměstnanecké slevy.  

Pokud dochází ke schválení vyšších výdajů než je 10.000 Kč,- Kč celým výborem 8K, není o tom prováděn 

zápis. Tento doporučujeme zavést. Při schvalování dokladů k proplacení by měl mít výbor 8K na paměti 

stanovy a účelovost jednotlivých položek kriticky zhodnocovat.  

Výboru 8K doporučujeme zvýšit komunikaci směrem k rodičům a aktivovat zapojení rodičů do činností 

školy. Znovu se pokoušet aktivovat „chapadla“ a získávat více členů do 8K z řad nových i stávajících rodičů.    

Hodnocení Zprávy o činnosti 8K: 

Stanovy a výroční zprávy jsou veřejně dostupné na webu www.zsmontessorikladno.cz. Výroční zpráva je 

vypracována zodpovědně a má reálný vypovídací charakter o činnosti spolku. Celkově zprávu a návrh cílů 

hodnotíme kladně. Pro případ podrobnějších analýz mohou členové spolku oslovit Výbor spolku. Výdajová 

část odpovídá skutečnostem dle kontroly účetnictví.  

Ostatní hodnocení: 

● Kontrolní komise na základě kontroly účetnictví a výroční zprávy konstatuje, že činnost spolku je v 

souladu s jeho stanovami. 8K naplňuje „Návrh cílů a priorit pro školní rok 2020-2021“ z výroční 

zprávy 2020.  

● Výbor spolku k zajištění nového dodavatele papírových ručníků a příslušných boxů oproti firmě Ille 

vysvětluje, že nenalezl levnějšího a zodpovědného dodavatele.  

● Výbor napravil nedostatky ohledně veřejně dostupných informací o způsobu, uchovávání, 

zabezpečení a poskytování osobních údajů členů spolku v návaznosti na Evropskou legislativu tzv. 

„GDPR“.  

http://www.zsmontessorikladno.cz/


● Opětovně prosíme výbor o zvážení možnosti aktivovat pozici vyhledávače grantů a dotací vhodné 

pro činnost školy a 8K. Mohl by tak rozvinout obzory možných aktivit jak 8K, tak pedagogů a žáků 

školy, případně přinést finanční prostředky.   

● Navýšený členský příspěvek v kombinaci s nepříznivým vývojem účasti žáků ve školách způsobených 

pandemií COVID - 19 a přebytkům z minulých let vedl ke zvýšenému přebytku. Přebytek k 31.8.2022 

činí cca 30% původního rozpočtu.  
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