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Zápis z členské schůze spolku Montessori Spálov, Spolek 
Datum a místo konání členské schůze: 

21.8 2017 od 16:00 v Dělnickém domě, Odry 
 
Svolavatel: 

Eva Navrátilová, předsedkyně spolku  
 
Přítomni:  

Viz příloha - Prezenční listina  
 

Program:  
1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny. 
2. Schválení programu členské schůze. 
3. Montessori standard. 
4. Volba členů výboru Spolku. 
5. Volba Předsedy Spolku. 
6. Podněty rodičů. 
7. Úkoly.  
8. Závěr. 

 
Průběh jednání: 

1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných 
Schůzi zahájil a předsedal Pavel Novák. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. 
Schůze je usnášeníschopná s celkovým počtem 22 hlasů.  

2. Schválení programu členské schůze 
Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený předsedajícím p. Novákem (viz výše). 
Hlasování: PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

3. Montessori standard 
Terezie Lukšíková se ujala slova a seznamuje přítomné se standardy Montessori 
vzdělávání.  

4. Volba členů výboru Spolku 
Výbor Spolku je tvořen 3 členy, do výboru Spolku byli nominováni: 

- Pavel Novák 
- Petra Chytilová 
- Silvie Rosensteinová 
- Alena Chovancová 
- Michal Navrátil 
- Jana Herzogová 
- Jiří Jakubík 
- Lenka Kořenková 

Po osobním představení jednotlivých členů a jejich vize pro spolek bylo přistoupeno k 
hlasování. Každý člen Spolku má tři hlasy, které rozdělí mezi kandidáty. Po sečtení hlasů je 
zapsán výsledek a zvoleni jsou tři kandidáti s největším počtem hlasů. 
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Usnesení 2: Do výboru Spolku jsou zvoleni Pavel Novák, Petra Chytilová a Lenka Kořenková 
Hlasování:  

- PAVEL NOVÁK 20 hlasů 
- PETRA CHYTILOVÁ 20 hlasů 
- LENKA KOŘENKOVÁ 13 hlasů 
- Silvie Rosensteinová 6 hlasů 
- Alena Chovancová 5 hlasů 
- Jiří Jakubík 3 hlasy 
- Michal Navrátil 1 hlas 
- Jana Herzogová 1 hlas 

 
5. Volba Předsedy Spolku 

Usnesení 3: Přítomní zvolili Předsedu Spolku Pavla Nováka 
Hlasování: PRO: 22, PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 
 

6. Podněty rodičů (členů) 
Byl projednán podnět p. Jany Herzogové na snížení členského příspěvku na 200,- ročně. 
Usnesení 3: Členský příspěvek 200,- ročně 
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 2 , ZDRŽELI SE: 11 
  

7. Úkoly 
- Pavel Novák, předseda výboru zajistí neprodleně návrh na zápis změn údajů Spolku do 
spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu. 
- Pavel Novák zajistí Webové stránky 
 

8. Závěr 
Michal Navrátil popřál mnoho štěstí novému výboru a Pavel Novák, předseda výboru 
poděkoval všem přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi Spolku ukončil.  

 
 
Zapsal: Miloslav Chytil 
Datum a podpis: 21. 8. 2017  
 
 
 
Zkontroloval: Petra Chytilová 
Datum a podpis: 21. 8. 2017  
 
 
 
Zápis ověřil: Lenka Kořenková 
Datum a podpis: 21. 8. 2017 
 


