
  

 

SMLOUVA O ČLENSTVÍ 

Spolek Montessori cesta, z.s. 
se sídlem Pertoldova 3373, Praha 4, PSČ 143 00 
číslo účtu 2300489740/2010  
Zastoupený 
Pavlo Hanákovou, předsedkyní a 
Janou Neumajerovou, místopředsedkyní 
sdruzeni@zsmontessori.net 
/dále jen Spolek/ 
a  
Jméno: ……………………………………………………….. 

Příjmení: …………………………………………………... 

Bytem: …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………. 

Kód pro hlasování: ……………………... 
/dále jen Člen/ 
 
spolu na základě svobodného rozhodnutí uzavírají tuto smlouvu o členství. 
 

I. Smysl, cíle a základní principy fungování Spolku 
 
1. Spolek je j dobrovolný svazek osob sdružených za účelem naplňování společných zájmů fungující na základě 
občanského zákoníku /z.č. 89/2012Sb. v platném znění/ a sdružuje zákonné zástupce dětí, pedagogy a další osoby, 
které usilují o praktické uplatňování pedagogiky Montessori při výchově a vzdělávání dětí. 
 
2. Cílem Spolku je na základě uplatnění pedagogiky Montessori vychovávat a vzdělávat děti pro život, podněcovat u 
nich aktivitu, tvořivost a samostatnost a při tom současně respektovat jejich individualitu a vycházet vstříc jejich 
potřebám, ale vždy v rámci pevných morálních a demokratických principů a zásad. 
 
3. Členové vstupují do Spolku svobodně,  na základě vědomé a zralé úvahy a berou na sebe odpovědnost za úkoly, 
které ze členství vyplývají, a to zejména: 

○ aktivní účast na činnosti Spolku; 
○ porozumění cílům Spolku a práce na jejich uskutečnění; 
○ komunikace o svých postojích a potřebách; 
○ ochota vyjadřovat se k procesu výuky a dalším otázkám, včetně ochoty vyjádřit svůj nesouhlas; 
○ řádné placení členských příspěvků. 

 
4. Člen Spolku si uvědomuje odpovědnost za svoje činy, za svá slova a za způsob svého myšlení. Odpovědnost není 
nařízená, ale vyplývá ze svobodného rozhodnutí, že se „mne“ věci týkají, z vědomí svobody.  
 
5. Každý člen Spolku si uvědomuje svou odpovědnost za to, že podle jeho vystupování může být veřejností 



posuzován celý Spolek i škola, kterou Spolek podporuje. 
 
6. Člen Spolku má povinnost, dojde-li ke změně jeho kontaktních údajů (adresa, telefon, email), oznámit tuto změnu 
předsedovi Spolku na jeho e-mailovou adresu, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala. 
 

II. Členské příspěvky  
 
1. Pro naplnění cílů Spolku (uplatňování pedagogiky Montessori ve vzdělávacím procesu) je zapotřebí zajistit 
materiální podmínky, zejména finanční. Základním zdrojem jsou členské příspěvky, proto se členové zavazují 
k placení členských příspěvků. Členové, kteří jsou zároveň zákonnými zástupci dětí, v jejichž prospěch je metoda 
Montessori přímo uplatňována, se zavazují k placení členských příspěvků po celou dobu docházky jejich dítěte do 
školy, kterou Spolek podporuje. V době podpisu smlouvy se jedná o školu Základní škola a mateřská škola Na 
Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373, Praha 4, PSČ 143 00. 
 
2. Roční členské příspěvky stanovuje výbor Spolku na základě potřeb a finanční situace Spolku  pro školní rok. 
Cílem výboru je, aby výše členských příspěvků neovlivňovala rozhodnutí o vstupu do Spolku. 
 
3. Každý člen si je vědom toho, že bez jeho příspěvku nelze kvalitně zajistit podmínky pro vzdělávání metodou 
Montessori a že nelze pouze konzumovat výhody z uplatňování metody Montessori, ale je třeba aktivně se účastnit 
na činnosti Spolku, a to jak konkrétními činnostmi, tak i placením členských příspěvků.  
 
4. Výše členského příspěvku, termíny a podmínky splácení musí být všem členům oznámeny písemně, nebo pomocí 
prostředků komunikace na dálku  nejpozději 30 dnů před zahájením nového školního roku.  
 
5. Ve snaze předejít situaci, že členství bude ukončeno z důvodu finančních těžkostí na straně člena, Spolek zakládá 
Sociální skupinu, na niž se mohou členové, kteří se do takové situace dostanou, obrátit a jež ve spolupráci s nimi 
bude hledat optimální řešení k financování jejich členství.  
 
6. Členové, kteří poskytnou Spolku finanční dar, jehož hodnota bude vyšší než členský příspěvek, budou od placení 
členského příspěvku osvobozeni.  
 

III. Závěrečná ustanovení  
 
 Podpisem této smlouvy člen: 

○ se stává ze svého svobodného rozhodnutí členem Spolku; 
○ vyjadřuje, že se seznámil se stanovami Spolku a souhlasí s nimi; 
○ prohlašuje, že na sebe bere všechna práva a povinnosti, která s členstvím souvisí; 
○ přebírá odpovědnost za řádné placení členských příspěvků; 
○ vyjadřuje, že se seznámil s dokumentem “Pravidla pro platbu členských příspěvků”,  
○ seznámil se s dokumentem “Zásady ochrany a zpracování  osobních údajů a soukromí”, který je zveřejněn 

na www.zsmontessori.net.. 
 
 
Datum: ……………………………………………….. 
 
Místo: ………………………………………………... 
 
Člen: …………………………………………………. 
 
Za Spolek 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………….. 
 
 


