
Zápis z členské schůze spolku Montessori Spálov 

konané dne 19.1.2017

1/ Přítomni: Eva Navrátilová – předseda, Kateřina Nečasová – člen výboru

Jiří Nečas, Petra Chytilová, Jana Herzogová, Petra Dokoupilová, Pavel Novák

Kristina Fardová, Martin Chovanec, Petr Bachorec,Terezie Lukšíková – host

2/ Členská schůze je usnášení schopná. 

3/ Volba výboru Spolku, předsedy Spolku, pokladníka a revizní komise. Výsledky 
hlasování:

Předseda spolku: Eva Navrátilová 

Výbor: Eva Navrátilová, Michal Navrátil, Kateřina Nečasová 

Revizní komise: Pavel Novák, Kateřina Petrželová, Petr Bachorec 

Pokladník: Eva Navrátilová 

4/ Hospodaření: Na účtu spolku je v současnosti 6.800 Kč z členských příspěvků, 
sponzorské dary ve výši 13.000 Kč (z toho 5.000 Kč účelově vázáno na program 
Skutečně zdravá škola. ) Celkem tedy 19.800 Kč.  Očekáváme platbu nebo 
doplatek členského příspěvku od 7 rodičů.

5/ Projednána žádost ředitele školy o mimořádný jednorázový příspěvek na mzdu 
asistentky Dany Potschové ve výši 35 tis. Kč. 

Příspěvek ve výši 35 tisíc Kč nebyl schválen. 

Členská schůze spolku MONTESSORI SPÁLOV schválila finanční dar ve 
výši 12000 Kč pro ZŠ a MŠ Spálov. Tento dar je účelově vázán jako příspěvek 
na mzdu asistentky pedagoga Dany Potschové.

6/ Učitelky v montessori třídě vznesly požadavek na zakoupení barevné tiskárny. 
Petra Dokoupilová zjistí, zda by bylo možné tiskárnu získat za výhodnou cenu, 
případně jako sponzorský dar. Kateřina Nečasová zjistí cenu tisku a kopírování u 
dodavatelských firem – varianta, že by se tiskárna nekupovala a tisk zajišťoval 
dodavatelsky. Členská schůze pověřuje VÝBOR konečným rozhodnutím v této 
věci.

7/ Přítomní otevřeli téma navýšení členského příspěvku na 500 – 1.000 Kč 
měsíčně/dítě. Z diskuse nevzešlo žádné rozhodnutí. Téma zůstává k jednání na 
další členské schůzi. 

8/ Spolupráce se SRPŠ Spálov. Z členského příspěvku odvádí SPOLEK – 200 Kč na 
rodinu a jsme tak kolektivním členem SRPŠ. Tato částka je využívána jako 
příspěvek na divadlo, výlety, přednášky apod. 1.4.2017 proběhne ve Spálově 
bleší trh jehož pořadatelem je SRPŠ a jehož výtěžek půjde na podporu školy. 
Spolek MONTESSORI SPÁLOV nabídl pomoc při organizaci trhu. Rodiče, kteří chtějí
darovat věci k prodeji (cokoliv kromě oblečení) mohou kontaktovat p. Barboru 
Váňovou.



9/  Členská schůze SPOLKU pověřuje výbor, aby zahájil jednání s vedením školy o 
možnosti zřízení 2. stupeň montessori. Třídní učitelky pošlou po dětech dotazníky,
kde bude zjišťován zájem rodičů o 2. stupeň. Výsledky dotazníkového šetření 
poslouží jako podklad k jednání spolku  MONTESORI SPÁLOV s vedením školy a 
městysem Spálov.

Výbor SPOLKU následně zorganizuje schůzku s p. ředitelem a p. starostkou 
ohledně prostor pro 2. stupeň a zjištění podpory ze strany obce. 

10/ Kateřina Nečasová sdělila zájem o výuku angličtiny rodilým mluvčím. Výbor 
spolku zjistí zájem ostatních rodičů, promyslí možnost financování a prodejná 
tento návrh s vedením školy. 

11/ Přítomní byli seznámeni s navrhovanými Skupinami podpory. Rodiče mohou 
zvážit, do jaké skupiny se chtějí zapojit  – zapisujte se prosím ve sdílených 
dokumentech podle svého výběru.

A. Skupina finanční podpory   – Do skupiny finanční podpory hledáme lidi, 
kteří umějí sehnat peníze ať už formou grantů, oslovováním větších 
sponzorů, benefičních akcí nebo jinými způsoby. Hledáme také lidi, kteří 
jsou ochotni finančně přispívat nad rámec pravidelného ročního členského 
příspěvku.

B. Skupina materiální podpory   - Do skupiny materiální podpory hledáme 
lidi, kteří jsou ochotni doma nebo na společných setkáních vytvářet 
pomůcky do třídy.  Jde většinou o tisk, stříhání a laminování, ale i o jiné 
formy práce např. práce se dřevem, malování atd. 

C. Skupina programové podpory   -  Do skupiny programové podpory 
hledáme lidi, kteří by byli ochotni - po dohodě s     učitelkami-  pomoci při 
výuce tím, v     čem jsou sami odborníci. Může jít o zorganizování exkurze na 
svém pracovišti, či na jiném zajímavém místě, o návštěvu přímo ve škole

D. Skupina mimoškolních aktivit   - Do skupiny mimoškolních aktivit 
hledáme lidi, kteří by byli ochotni uspořádat setkání či výlety pro rodiče a 
děti - odpoledne nebo o víkendu, ať již ve třídě nebo v     přírodě. Hledáme 
také lidi, kteří by rozšířili nabídku kroužků a byli ochotni nějaký zajímavý 
kroužek ve škole vést.

E. Skupina pro další vzdělávání   - Do skupiny dalšího vzdělávání a 
propagace montessori hledáme lidi, kteří by čas od času zorganizovali 
nějaké vzdělávání pro nás rodiče i širší veřejnost, může jít o přednášku 
některé uznávané montessori lektorky, návštěvu v     jiné alternativní škole a 
podobně.

F. Skupina Skutečně zdravá škola 
- Škola již získala bronzovou medaili programu Skutečně zdravá škola - 

jídelna nepoužívá žádná umělá dochucovadla, éčka ani polotovary, děti 
nedostávají slazené nápoje. Všechna jídla připravuje z     čerstvých 
potravin, zaveden zeleninový bar.

- V     letošním školním roce pracujeme na stříbrné medaili. Úzce 
spolupracujeme s     pedagogy, nutná úprava školní zahrady.
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- Do této skupiny hledáme lidi, kteří se zajímají o zdravou výživu, kteří by
chtěli pomoci s přípravou Zahradní slavnosti na podzim, pomoci s 
realizací nové školní zahrady, zorganizovat ochutnávky zdravých jídel 
pro ostatní rodiče, nebo třeba přednášku o zdravé výživě.

G. Skupina na zřízení webu spolku MONTESSORI SPÁLOV  – Pavel Novák, 
pokud je někdo ochoten pomoci s vytvořením webových stránek spolku, 
obraťte se přímo na Pavla Nováka.

12. Další schůze spolku MONTESSORI SPÁLOV bude 9.3. v 16,00 
v kavárně Dělnického domu (vstup u vestibulu před výčepem)
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