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

11. 2. 2019 od 16:00 v ZŠ Spálov 
 
Svolavatel: 

Pavel Novák, předseda spolku  
 
Přítomni:  

Viz příloha - Prezenční listina  
 

Program:  
1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny. 
2. Promluva ředitele školy a Terezie Lukšíkové (garantky montessori vzdělávání na Spálově) 
3. Schválení programu členské schůze. 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku v roce 2018 
5. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2019 
6. Zpráva Revizní komise 
7. Volba členů Výboru, Předsedy a členů Revizní komise 
8. Návrh na revizi Stanov spolku - Petra Chytilová 
9. Diskuse. 
10. 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 usnášení schopná s celkovým počtem 18 hlasů. 
 
 

2. Promluva ředitele školy a Terezie Lukšíkové 
Pan ředitel hodnotí úspěšnou spolupráci spolku a školy, děkuje za spolufinancování 
provozních nákladů, primárně asistentek pro montessori výuku a děkuje za dary ze strany 
spolku. Připomněl, že se zrovna pracuje na rozpočtu školy pro rok 2019-20, který bude 
hotový a schválený do 5.března tohoto roku. Součástí tohoto rozpočtu by mělo být i 
vyvážení cílů klasického vzdělávání a montessotri výuky. Pracuje se na dalším posunutí a 
zlepšení kvality výuky na Spálovské škole. Ujistil nás o správném využití finančních 
prostředků čerpajících z našeho spolku.  

Dále pan ředitel promluvil k tématu druhého stupně montessori výuky, o který mají 
rodiče zájem. V současné chvíli má škola v této věci podporu školské rady, podporu 
zřizovatele školy (obce) a snaží se již v příštím roce začlenit šestý ročník do koncepce 
výuky a tím vlastně pomalu zahájit druhý stupeň montessori výuky na Spálovské škole. 

Promluvil na téma otázek zda se stihne plánovaná přístavba školních prostor. 
Projektová dokumentace je již hotova a právě v tuto chvíli se hledají ty správné dotační 
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tituly. Připomíná, že i kdyby tato přístavba byla realizována až v letech 2020-21, budou 
přechodně k dispozici jiné prostory k zajištění výuky. V současné chvíli je na stole několik 
variant a jasno bude až po zasedání školské rady v květnu tohoto roku. 

Další téma je svoz dětí z Oder a Hranic. Pan ředitel připoměl začátky svozu a dobu 
kdy škola zajišťovala svoz z Oher a Hranic svozovými auty, přes zajištění autobusu ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem do a z Oder. V současné chvíli ztroskotalo jednání 
s Olomouckým krajem na pravidelné autobusové lince pro děti z Hranic a to z 
konkurenčních důvodů mezi kraji. Je třeba si uvědomit, že Spálov leží na okraji 
Moravskoslezského kraje a Hranice již patří do kraje Olomouckého. Olomoucký kraj chce 
pro zřízení nové linky záruky, že nebude docházet k odlivu školních dětí z jeho kraje do 
kraje Moravskoslezského. Tuto záruku však nelze dát. Pan ředitel tímto vyzývá spolek, aby 
se přidal k jednání s Olomouckým krajem a vyvíjel na něj i tlak z řad rodičů. V současné 
chvíli je svoz žáků zajištěm třemi auty a do budoucna tato situace nebude udržitelná. 

Dále pan ředitel upozorňuje na aktuální problém ve svozu z Oder. Navrhuje 
ukončení svozového asistenta placeného školou. Na toto téma proběhla debata mezi rodiči 
a panem ředitelem, výbor bude dál se školou o této otázce jednat.  
           Další téma je počet prvňáčků do montessori tříd. Počet přijímaných dětí bude 10 až 
12 dětí do první třídy, aby se jednotlivé skupiny trojročí udrželi v počtu cca 18 dětí. Přes 
velký zájem není možné přijmout více dětí do montessori tříd.  

Druhé trojročí v příštím roce bude zahájeno jako jedna třída rozdělena do dvou 
skupin a prostorové rozdělení se stále řeší. V ideálním stavu tak aby vzniklo jedno celé 
křídlo pro montessori výuku, ale toto bude teprve k jednání.  

Paní učitelka Lukšíková prosí o řešení případných problémů primárně s třídními 
učiteli. S osobních důvodů bude příští pololetí méně k dispozici. 

  
 

3. Schválení programu členské schůze 
Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený předsedajícím p. Novákem (viz výše). 
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
 
 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku v roce 2018 
- exkurze pro děti 
- pomoc s výrobou pomůcek 
- pomoc s financováním školního asistenta a montessori pomůcek 
 
konečný zůstatek k 31.12.2018 na účtu pro ZŠ 76 565.50Kč 
konečný zůstatek k 31.12.2018 na účtu pro MŠ 47 665.00Kč 
na pokladně 1 400,-Kč 
volné prostředky ke dni 31.12.2018 celkem 125 630.50Kč 
 
 
náklady v MŠ v roce 2018 na asistenci a pomůcky celkem  33 335,-Kč 
náklady v ZŠ v roce 2018 na asistenci a pomůcky celkem 233 308.50Kč 
příspěvek pro SRPŠ 6 000,-Kč 
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Výnosy v roce 2018 celkem   303 600,-Kč 
Náklady v roce 2018 celkem  279 235.50Kč 
 
 

5. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2019 
Předsedou výboru byl přednesen návrh rozpočtu na příští rok v celkové výši 324 tis. CZK 
Usnesení 2: Přítomní souhlasí s navrhovaným rozpočtem pro rok 2019 ve výši 324 tis. 
CZK 
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 . 
 
 

6. Zpráva Revizní komise 
Revizní komise neshledala žádné nedostatky. 
 
 

7. Volba členů Výboru, Předsedy a členů Revizní komise 
Nominovaní členové výboru 
 
Pavel Novák 
Petra Chytilová 
Kateřina Levová 
Lenka Zemánková Jarošová 
Jana Čechová 

 
všichni nominovaní se svou nominací souhlasí. Hlasování proběhlo tajně, formou: každý má  
tři hlasy které rozdělí mezi tři kandidáty viz. příloha Volba výboru spolku. 
Do výboru byly zvoleni Pavel Novák 14ti hlasy, Petra Chytilová 13ti hlasy, Kateřina Levová 
12ti hlasy. Všichni zvolení se svým zvolením souhlasí. 
  
Usnesení 3: Do výboru spolku jsou zvoleni Pavel Novák, Petra Chytilová, Kateřina Levová  
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 . 

 
Usnesení 4: Předsedou je zvolen Pavel Novák . 
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 . 

 
Revizní komise je tvořena 3 členy, Kateřinou Petrželovou, Petrem Bachorecem a Nikolou 
Sadloňovou Havranovou. 
Usnesení 5: Do Revizní komise jsou zvoleni její stávající členové. 
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 . 

 
 

8. Návrh na revizi Stanov spolku 
Petra Chytilová přednesla návrh na změnu stanov spočívající v: 
 

1. změna sídla na adresu školy 
2. přidat formulace ohledně zastoupení členů mateřské školky 
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3. výši členského příspěvku schvaluje členská schůze 
4. povinná členská schůze 1x ročně na konci ledna, či začátkem února\ 
5. funkční období výboru a předsedy na dobu 3 let. 
6. odstranění zbytečných klauzulí, které jsou již zakotveny v zákonech  

 
Změny budou po zpracování odsouhlaseny následnou členskou schůzí. 
 
Usnesení 6: Výbor dostává mandát pro zpracování změn ve stanovách dle návrhu Petry 
Chytilové. 
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 . 

 
 

9. Diskuze 
Diskutovalo se primárně téma stávajícího svozového asistenta v autobuse z a do Oder.. 
Rodiče si přejí zachovat tohoto svozového asistenta. Budou se hledat možnosti zachování 
tohoto svozového asistenta.  
  

10. Závěr 
Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a hlasování, a členskou schůzi 
Spolku ukončil. 

 
 
Zapsal: Jana Herzogová 
Datum a podpis: 11. 2. 2019  
 
 
 
Zkontroloval: Novák Pavel 
Datum a podpis: 11. 2. 2019  
 
 
 
Zápis ověřil: Petra Chytilová 
Datum a podpis: 11. 2. 2019 

 


