
Vážení rodiče dětí navštěvujících Montessori třídy mateřské a základní školy, 

jako předsedkyně Spolku Montessori Pardubice bych vás všechny ráda pozdravila 
a předala základní informace o existenci, významu a činnosti Spolku Montessori 
Pardubice a informace o možnostech poskytnutí nepeněžních a peněžních darů 
určených na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori 
v letošním školním roce. 

Všem rodičům (zákonným zástupcům) dětí navštěvujících Mateřskou školu Klubíčko 
Pardubice-Polabiny, Grusova 448 (dále jen „MŠ“) a Základní školu Montessori 
Pardubice, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ“), zasílám, prostřednictvím pedagogů 
(za předání velmi děkuji), následující informace: 

Spolek Montessori Pardubice 
Spolek Montessori Pardubice (dále jen „SMP“) je samosprávným, dobrovolným, 
nevládním, neziskovým sdružením členů, které spojuje zájem o vzdělávací systém 
Montessori, tedy společenstvím rodičů, pedagogů a dalších příznivců Montessori 
vzdělávání, jehož významným cílem je, podpořit svou činností provoz Montessori tříd 
při MŠ a ZŠ v Pardubicích včetně materiální podpory vzdělávacích a učebních 
činností v těchto třídách. Úkolem SMP je tedy potřebnou finanční a materiální 
podporu zajistit, realizovat nákupy pomůcek, potřebného vybavení nebo služeb na 
základě výběru pedagogů, podílet se na zvelebování prostředí pro děti a podporovat 
školní či mimoškolní aktivity. Nedílnou součástí činnosti SMP je propagace a šíření 
osvěty o Montessori vzdělávání na veřejnosti a na sociálních sítích a organizace 
a podpora vzdělávacích seminářů a kurzů pro rodiče i veřejnost a organizace 
společného setkávání rodičů, dětí a pedagogů. 
SMP hospodaří s finančními prostředky, které jsou tvořeny příspěvky a peněžními 
dary členů SMP, peněžními dary fyzických a právnických osob, příspěvky z veřejných 
rozpočtů, dotacemi a granty a příjmy plynoucími z naplňování cílů SMP. 
 

Základní informace o SMP a Sbírka listin, včetně platného znění stanov SMP, 
jsou dostupné na: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
 

Nejvyšším orgánem SMP je členská schůze, která se schází každoročně v řádném 
termínu. V letošním školním roce uskutečnila dne 18. 10. 2022 za účasti členů SMP 
a tradičních hostů z MŠ a ZŠ. Součástí programu schůze je, mimo jiné, projednání 
a schválení rozpočtu na následující období (aktuální školní rok) včetně projednání 
doporučené výše peněžních darů na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod 
Marie Montessori pro rodiče dětí navštěvujících MŠ a ZŠ. 
K účasti na členské schůzi jsou pozváni členové SMP, kteří se ke členství v SMP 
přihlásili vyplněním a doručením písemné přihlášky, ve které uvedli své kontaktní 
údaje. 
 

Přihlásit se ke členství v SMP je možné kdykoli v průběhu roku prostřednictvím 
odevzdáním formuláře Přihláška ke členství ve Spolku Montessori Pardubice k rukám 
předsedy SMP. 
 

Přihláška ke členství ve Spolku Montessori Pardubice, stejně jako další dokumenty 
a základní informace, jsou dostupné na: www.montepce.cz 
 

 

 

 



Peněžní dary na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori 

V souladu s návrhem rozpočtu SMP, který byl schválen členskou schůzí, 
a z rozhodnutí výboru SMP, byla pro školní rok 2022/2023 doporučena 
následující výše darů:  

Dar na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori za každé dítě 
navštěvující MŠ:    2.000 Kč/školní rok 
 

Dar na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori za děti 
navštěvující ZŠ: 
a/ jedno dítě s docházkou do ZŠ: 5.500 Kč/školní rok 
b/ 2 sourozenci s docházkou do ZŠ: 5.000 Kč za jedno dítě/školní rok 
c/ 3 sourozenci s docházkou do ZŠ: 4.500 Kč za jedno dítě/školní rok 
 

Dary, prosím, uhraďte do 31. 3. 2023. 
 

V případě zájmu o úhradu daru v hotovosti, dotazů nebo zájmu o rozdělení částky 
daru, případně úhrady v jiném termínu, kontaktujte, prosím, hospodáře SMP 
na mailové adrese: hospodar@montepce.cz, děkuji. 
 

Dary je možné předat v hotovosti (hospodáři, předsedovi SMP) nebo převodem 
na účet. 

Číslo účtu pro zasílání darů: 2601113122/2010 
Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte, prosím, část rodného čísla dítěte 
před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení 
dítěte a symbol MŠ nebo ZŠ (podle subjektu, který vaše dítě navštěvuje). 

Uvedení těchto údajů je velmi důležité pro správně zařazení platby hospodářem SMP, 
děkuji. 

V příloze zasílám aktuální podobu formuláře Potvrzení o převzetí daru. 
Chcete-li snížit daňový základ při ročním vyúčtování daně z příjmu, zašlete 
VYPLNĚNÝ formulář v podobě Word k potvrzení platnosti hospodáři SMP, který 
vám jej zašle zpět v podobě scanu, případně předá, po předchozí domluvě, v originální 
podobě. 

Ráda bych současně poděkovala všem, kteří již peněžní dar zaslali. 

V otázkách darů určených pro SMP se, prosím, obracejte, výhradně na zástupce 
SMP - hospodáře, předsedu nebo místopředsedu, děkujeme. 
 

Další podpora Montessori tříd MŠ a ZŠ 
Vzhledem k opakovaným dotazům mnoha rodičů k možnostem podpory 
při vybavování tříd MŠ i ZŠ, podpory vzdělávání pedagogů nebo například personální 
posílení při výuce, připomínám možnost zaslat dar v navýšené částce, případně 
pro zaslání platby využít transparentní účet SMP: 2101113126/2010. 
Při zaslání částky uveďte, prosím, preferované využití daru - účel daru. Děkujeme. 
 

V případě zájmu o bližší informace se, prosím, obracejte na hospodáře SMP, případně 
předsedu nebo místopředsedu. 
Kontaktní údaje naleznete na: http://www.montepce.cz/kontakty.asp 
 

Přeji vám krásný podzim a těším se na osobní setkání.  
 

Martina Petelíková 
předsedkyně Spolku Montessori Pardubice 
predseda@montepce.cz 
777 641 371 


