
Zápis ze schůze spolku MONTESSORI SPÁLOV ze dne 9.3.2017 

 

Přítomni: Petra Dokoupilová, Nikola Sadloňová Havranová, Lucie Kaspříková,Veronika 

Pohludková, Jiří Nečas, Petra Chytilová, Eva Navrátilová, Michal Navrátil, Anežka 

Schugová, Hana Jakubíková, Martin Chovanec, Alena Chovancová, Kristýna Fardová, Jiřina 

Máčková, Barbora Váňová, Monika Vavrošová, Lenka Kořenková, Kateřina Petrželová, 

Pavel Novák 

 

Hosté: Terezie Lukšíková, Miles Leyshon 

 

 

Úvod :   Eva Navrátilová 

Termín příští schůze : červen 2017 

Vedení schůze: Eva Navrátilová  

 

1) Angličtina s rodilým mluvčím 

a) Lektor Miles Leyshon  se představil rodičům a vysvětlil jak bude výuka angličtiny probí-

hat. 

b) Terezie Lukšíková vysvětlila postup výuky. Nyní jde o pilotní projekt 2 hodiny týdně pro 

obě třídy, od září je plánováno 4 hodiny týdně pro obě třídy. Byl zodpovězen dotaz rodičů, 

zda budou rodiče  informováni o výuce (jaké téma se probíralo v hodině).Učitelka  

K. Fardová sdělila, že rodiče budou informováni prostřednictvím týdenních plánů (tak jako 

v jiných předmětech). Ve výuce angličtiny budou souběžně s lektorem přítomny i učitelky L. 

Kozelská a K. Fardová, v případě potřeby mohou dětem pomoci dorozumět se s lektorem. 

c) Mnozí rodiče projevili velkou spokojenost s přítomností rodilého mluvčího ve výuce a vy-

jádřili podporu plánovanému rozšíření výuky od září 2017. Lektor je financován ze sponzor-

ských darů rodičů (manželé Navrátilovi a Nečasovi), financování je zajištěno do konce tohoto 

školního roku. V příštím školním roce plánujeme financovat lektora z prostředků spolku. 

2) Hospodaření   

a) od všech členů spolku vybráno 1 000Kč – členský příspěvek na školní rok 2016/2017 

b) zůstatek na účtu 7 800Kč  

c) byl vznesen návrh na zřízení transparentního  účtu, zajistí Eva Navrátilová 

d) Terezie Lukšíková znovu vysvětlila co je standart a nad standart v českém  školství a pro 

montessori    výuku, (např. nadstandard  je montessori asistentka pro celou třídu, lektor ang-

ličtiny – rodilý mluvčí, financování montessori pomůcek ve větším rozsahu než je škola 

schopna zajistit, mimoškolní aktivity - exkurze, podpora vzdělávání montessori učitelů ve 

větším rozsahu než je škola schopna zajistit, v druhém trojročí zajištění externistů -odborníků 

do výuky, chov zvířat -pořízení zvířete, jeho krmení) 

 

 



3) Debata o případném navýšení členském příspěvku: 

a) Všichni zúčastnění se vyjádřili k možnosti finanční podpory montessori třídy.  Po diskusi 

následovalo hlasování o různých návrzích.  Vítězný návrh získal  15  hlasů pro, 1 byl proti. 

b) Vítězný návrh:  

Členský příspěvek zůstane zachován ve výši 1000 Kč na školní rok a rodinu. Je možné jej 

zaplatit celý naráz nebo ve dvou splátkách. Příspěvek bude placen výhradně na účet spolku (z 

praktických důvodů jej již  vybírat učitelky). Kromě členského příspěvku budou rodiče  třídu 

podporovat formou pravidelného měsíčního daru (trvalý příkaz na účet spolku). Většina pří-

tomných se shodla na doporučené výši  500 Kč na měsíc a rodinu. Lze však zasílat i nižší či 

vyšší částku dle možností konkrétní rodiny.  

 Všechny shromážděné prostředky budou využity ve prospěch montessori tříd (zejména rodilý 

mluvčí do angličtiny, montessori pomůcky do výuky, další pomůcky např. mikroskop, po-

můcky pokusům). O jejich konkrétním využití rozhodnou členové spolku na schůzi.  

4) Skupiny  podpory prostřednictvím kterých mohou rodiče podpořit montessori třídy.  

a) Skupinu pro výrobu pomůcek vede p. Kristýna Šmatelková.  Zapojit se mohou všichni rodiče, 

kteří jsou ochotni doma či na společných setkáních vyrábět pomůcky.  Prosíme všechny rodi-

če také  o sběr různých krabiček a dóz (plechových, plastových), suvenýrů z cest, knih (ency-

klopedií, atlasů - i poškozených). všechny tyto věci můžete odevzdávat do školy nebo přímo 

Kristýně Šmatelkové. Rodiče vznesli návrh na společné odpoledne za účelem pomoci při vý-

robě pomůcek a potřeb pro výuku, s cílem většího seznámení se mezi sebou.  

b) Tým projektu Skutečně zdravá škola bude usilovat o Stříbrný certifikát. Naplánována je 

rekonstrukce školní zahrady. Prosíme rodiče (zejména tatínky o pomoc s hrubými pracemi - 

rytí atd.) Budou osloveni i rodiče dětí z klasických tříd. O termínu brigády vás budeme co 

nejdříve informovat. Na podzim 2017 plánujeme zahradní slavnost.  

c) Skupina programové podpory. Rodiče mohou nabídnout obohacení výuky (exkurzi či 

workshop přímo ve výuce) , nabídky zadávejte prostřednictvím sdíleného dokumentu. 

5) Rozšíření zoo koutku  

Rodiče projevili zájem o rozšíření zoo koutku ve třídě. Členská schůze pověřuje výbor 

jednáním s vedením školy ohledně možnosti rozšíření chovu o další zvířata (želva, rybičky, 

strašilky, křeček, šneci atd.). 

 

6) Comenia Script 

Paní  Máčková nás seznámila s návrhem zavedení výuky písma Comenia Script v montessori 

třídě. Přítomní se shodli, že by uvítali možnost, aby si rodiče mohli zvolit, zda jejich dítě bude 

psát tradičním spojitým písmem nebo písmem Comenia Script (tj. ve třídě by se vyučovaly 

oba typy písma). Členská schůze pověřila Výbor spolku aby zahájil jednání s vedením školy o 

možnosti zařadit volitelně písmo Comenia Script do výuky od září 2o17. Na příští schůzi 

představí  Jiřina Máčková rodičům v čem spočívají výhody a nevýhody psaní různými typy 

písma, aby rodiče měli potřebné informace pro své rozhodnutí. 


