
3. členská schůze Spolku Montessori Spálov 
20. 6. 2017 – Zápis z jednání

Zasedání svolal výbor spolku a všichni členové byli o konání schůze informováni mailem 15 dní předem. 
Schůzi zahájila předsedkyně spolku Eva Navrátilová, zápis byl vyhotoven 28. 6. 2017. 

Přítomných členů (rodin) 14
Přítomných rodin žáků 1. třídy 2017/18 – 5

Výbor spolku:
 1/  Eva Navrátilová
   Michal Navrátil
 2/  Kateřina Nečasová

Rodiče:
  Jiří Nečas
 3/  Jiří Jakubík
 4/  Petr Bachorec
 5/  Pavel Novák
 6/  Veronika Pohludková
 7/  p. Osadník
 8/  Marcela Foltasová
 9/  Nikola Sadloňová
 10/   Věra Zgažarová
  Tomáš Zgažar
 11/  Jiřina Máčková
 12/  Kristýna Šmatelková
 13/  Kristýna Fardová
 14/  Petra Chytilová
 
Rodiče žáků 1. třídy 2017/18:
 15/  Lucie Feglerová 
  Vladimír Fegler
 16/  p. Dušková
 17/ Jarka Leyshon
 18/  Dalibor Gavelčík
 19/  Silvie Večeřová

Přizvaní hosté:
  Zdeněk Kotas
  Terezie Lukšíková
  Lucie Kozelská

Zápis ze schůze

 1/  Angličtina s rodilým mluvčím
  Pan ředitel Z. Kotas přislíbil, že uhradí 2 hodiny angličtiny s rodilým mluvčím z rozpočtu školy.  
  Rodiče ani sponzoři nebudou muset tyto hodiny hradit. 

 2/  Webové stránky spolu (Pavel Novák)
  – Doména spolku je registrována. 
  – V průběhu podzimu bude vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat obsahem. 

 3/  Svoz Hranice (Zdeněk Kotas)
  Ředitel školy hledá novou cestu, jak financovat svoz z Hranic. Jedná se o žáky montessori i klasických tříd.
  Ředitel ZŠ navrhl následující varianty řešení:
  – Svoz zajistí Arriva – nutná součinnost rodičů. 
  – Svoz soukromými auty. 
  – Přesměrování nákladů do provozních nákladů školy, aby to školu nezatížilo zaměstnaneckými náklady. 
  (Více viz zápis z jednání s ředitelem ZŠ ze dne 16. 6. 2017, přiloženo)
  O komunikaci s vedením školy v této oblasti pomoc přislíbili: Pavel Novák, Petr Bachorec, Kateřina Petrželová



 4/  Comenia script (Tereza Lukšíková)
  13. 6. proběhla přednáška pro rodiče. Rodiče, kteří budou mít zájem, aby jejich dítě psalo CS  
  mohou vyplnit a odeslat přihlášku do 30. 7. 

 5/  Hospodaření spolku (Eva Navrátilová)
  stav účtu k 20. 7. 2017 – 29. 592 Kč
  výdaje za předešlé období – 1. 503 Kč (laminovací fólie)

  Z 26 rodin 9 rodin nepřispívá. 

 6/  Sponzoring (Zdeněk Kotas)
  Ředitel školy navrhl, aby se finance potřebné na platbu asistentky pedagoga získaly prostřednictvím sponzorů.
  Navrhujeme proto vytvoření pracovní skupiny, která by se získávání sponzorských darů věnovala. 
  Prosíme, aby se zájemci s řad rodičů (p. Jakubík?, p. Gavelčík?) obrátili s dalšími návrhy na výbor spolku. 

 6/  Personální obsazení v novém školním roce (PP a AP)
  Pro školní rok 2017/18 budou 2,5 úvazku PP + Tereza Lukšíková bude garantem montessori pedagogiky při ZŠ Spálov. 
  Není garantován asistent pedagoga (dále AP) ani do jednoho trojročí (celkem montessori program plánuje navštěvovat  
  41 dětí = 2 trojročí)

  Tereza Lukšíková – vysvětlila důvody, proč je třeba mít ve třídě asistenta pedagoga,  
  (nezbytný standard pro provozování montesorri pedagogiky)

 7/  Návrh na změny v systému fungování montessori pedagogiky (Kateřina Nečasová)
  – Návrh na vytvoření nových jasných pravidel finančních a komunikačních
  mezi Spolkem Montesori Spálov a ZŠ Spálov pro delší časové období. 

  – Návrh na vytvoření nových jasných pravidel pro přijímání dětí do montessori  
  programu prvního stupně od šk. r. 2018/19 a dále. 

  Tyto návrhy změny systému si kladou za cíle:
  – garantovat čitelný standard výuky rodičům
  – odstranit opakující se problémy (diskuze o platbách v rámci spolku, měnící se požadavky na finanční podíl  
  rodičů na montessori programu, nejistota přítomnosti AP)
  – pravidla nastavit tak, aby ti co platit nemohou, měli alternativu, a u těch co platí se po čase neobjevil pocit,  
  že někoho dotují. (Toto je v duchu montessori myšlenky a filozofie, že se podílí všichni. )

  – Tereza Lukšíková – vytvoří do 31. 8. jasná pravidla pro delší časové období (nominace týmu). 
  – Nová pravidla bude vhodné komunikovat i s předškoláky v MŠ (p. Zgažarová)

 8/  Mluvčí spolku
  Pro zvýšení trasparentnosti a sjednocení komunikace mezi ZŠ a spolkem vznikla potřeba mít jeden komunikační kanál.  
  Mluvčím spolku byla zvolena paní Jiřina Máčková.  Vedení školy bylo informováno, že veškeré záležitosti bude spolek  
  komunikovat prostřednictvím paní Máčkové. 

 9/  Hlasování

 a/  Ve školním roce 2017/2018 budou všichni rodiče hradit 500 Kč měsíčně na dítě.  
  Tzn. má-li rodič 2 děti v montessori vzdělávání, platba bude 2 x 500 Kč = 1. 000 Kč/měsíc. 
  Tento poplatek zajistí prozatím jednoho AP pro obě trojročí. 

  Má–li některá rodina s touto platbou problém, je nutno zaslat písemnou žádost výboru spolku.  
  Nejpotřebnějším rodinám (ne více, než pěti pro šk. rok 2017/18), bude nabídnuto, za jakých podmínek  
  je možné si dar odpracovat. 

  Hlasování PRO – 13
  Hlasování PROTI – 1

  Rodiče žáků 1. třídy 2017/18: – 4 PRO

 b/  Spolek pověřuje Terezu Lukšíkovou (spolu s týmem, který si vybere), aby vytvořila transparentní pravidla, která budou  
  platná pro montessori Spálov pro delší období (platnost od září 2017/2018). Výsledek bude přednesen na příští členské  



 
  schůzi, včetně ekonomické rozvahy. 
  Pravidly se rozumí: fungující systém, za jakých podmínek budou přijímáni žáci do montessori Spálov,  
  to vše platné pro delší časové období. 

  Hlasování PRO– 11
  Hlasování proti – 0

  Rodiče žáků 1. třídy 2017/18: – 4 PRO

Shrnutí z jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Spálov ze dne 16. 6. 2017

1. Ředitel ZŠ potvrzuje pozici T. Lukšíkové jako garanta montessori pedagogiky ve šk. r. 2017/18.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. 
Bylo dohodnuto:
Je potřeba vytvořit nová jasná pravidla finanční a komunikační
mezi Spolkem Montesori Spálov a ZŠ Spálov pro delší časové období.

Je potřeba vytvořit nová jasná pravidla pro přijímání dětí do montessori programu 
prvního stupně. 

Terezie Lukšíková za pomocí vybraného týmu zpracuje návrh standardu montessori na ZŠ Spálov.
Nejlépe včetně zpracování ekonomické náročnosti. (Kolik činí zvýšené nároky oproti 
klasickému vzdělávání, ve spolupráci s ředitel ZŠ.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Hranický svoz:
jen k svozu z Hranic - již v pátek jsem zpřesnil informaci (a skutečně tomu tak bylo při jednání za účasti Petry Chytilové), 
že prvním krokem v další podpoře svozu z Hranic bude jednání s ARRIVOU...
Finanční krytí nákladů svozu z Hranic by nemělo být předmětem finanční podpory SMS – proto je tady návrh možností
(není nutná specifikace částky, začít by se mělo tím, kolik žáků z hranické oblasti bude dojíždět – a pozor – ne všichni jsou  
žáky montessori tříd...):
1. Doprava zajištěna společností Arriva
2. Doprava finančně zajištěna rodiči s tím, že škola vykomunikuje s p. Balážem smluvní vztah
3. Škola bude participovat na nákladech svozu, pokud se bude jednat o dodávanou službu (fakturačně) - nikoliv zaměstnanecký  
poměr s řidičem
4. SMS může pomoci se zajištěním sponzorů (zpravidla odchází žádost ze strany školy, nyní by odcházel ze strany školy  
a SMS, finanční sponzorské
dary by „přistávaly“ na účtu SMS a mohly by podpořit nejen svoz z Hranic, ale i nějaké pracovní pozice v montessori  
vzdělávacím procesu...) 

4. Na návrh ředitele ZŠ bude plánovaná výuka AJ rodilým mluvčím


