
Revizní zpráva & Posudek Zprávy o činnosti Občanského sdružení  

Montessori Kladno, z.s. ze dne 13.10.2022. 

 

Na základě stanov Občanského sdružení Montessori Kladno z.s. [dále jen 8K] proběhla dne 10.10.2022 

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

Priknerová – hlavní účetní, Markéta Grundová – administrativa, Jiří Boleslav – předseda výboru 8K. 

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 a druhé trojročí. Přispívá k  financování 

mimoškolních odborníků pro přednáškovou a konzultační činnost.  

Kontrolní komise provedla hloubkovou analýzu plánování práce a vedení záznamů o asistentech a 

expertech. Komise shledala že asistentky 8K byly v tomto školním roce přítomny v 3664 odučených 

hodinách v prvním a druhém trojročí. Montessori experti vedli 1724 hodin a studenti strávili také další 

hodiny s externími experty placenými 8K. Dále bylo odpracováno 120 hodin administrativní a 464 hodin 

práce na zahradě. Výbor 8K odpracoval přes 200 neplacených hodin při úkolech spojených s řízením a 

provozem organizace. 

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 2021-2022“ z výroční 

zprávy 2021.  

● Vzhledem k tomu že personální náklady tvoří podstatnou část rozpočtu 8K, kontrolní  komise 

doporučuje výboru zvážit různé hodinové sazby za různé prováděné činnosti. Zvyšování mezd 

může být také provedeno selektivně, podle kvality odvedené práce a zkušeností experta. 

http://www.zsmontessorikladno.cz/


● Kontrolní komise navrhuje aby stanovy spolku byly revidovány ve spolupráci s právníkem, tak 

aby odpovídaly současnému právnímu prostředí a objemu spravovaných prostředků. 

Doporučujeme také vložit detaily o tom, který orgán 8K může schvalovat jednotlivé investiční 

akce a do jaké výše. Bylo by vhodné, aby návrh nových stanov byl připraven ke schválení 

členskou schůzí v říjnu 2023. 

 

 

 

 

 

 

Pavel Šavara    Zuzana Březinová    Tereza Malá 

 


