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Editorial

Milí členové Společnosti Montessori a přátelé Montessori 
pedagogiky v Čechách, s potěšením Vám představujeme Vám 
nový Zpravodaj Společnosti Montessori.

Cílem Zpravodaje je nejen informovat Vás o naší činnosti. 
Chceme, aby se Zpravodaj stal také komunikačním nástrojem 
všech příznivců Montessori metody v Čechách. Sestavili jsme 
proto redakční tým, který povede naše nová spolupracovnice 
Hanka Gabrielová, a zveme Vás, abyste se spolupodíleli na 
podobě a obsahu Zpravodaje.

Náměty a připomínky k obsahu i struktuře tohoto prvního vydání, prosím, zasílejte na 
hana.gabrielova@montessoricr.cz. A pokud byste se chtěli stát součástí týmu, který bude Zpravodaj 
tvořit, budeme rádi.

Vítáme veškeré zprávy o Vaší činnosti, akcích a dalších Vašich aktivitách v oblasti Montessori pedagogi-
ky, o kterých byste chtěli informovat své kolegy, rodiče, pedagogy a příznivce Montessori pedagogiky. 
Rubriky a rozsah Zpravodaje se budou postupně rozšiřovat/měnit, dle Vašich potřeb.

Díky a TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE.  Tým Společnosti Montessori

Informace ze společnosti

6.-8. května obdrželi své Národní diplomy Montessori účastníci 16.Diplomového kurzu Montessori 
pedagogiky.

Program zkoušek obsahoval prezentace závěrečných prací studentů, opakování práce s materiálem 
a principů jednotlivých oborů ; nově jsme zařadily prozitkové aktivity s kreativním tvořením účastníků, 
také předávání diplomů proběhlo jako variace na cvičení ticha a pohyb po linii (kolem srdce).

Závěrečná slavnost - ovocný přípitek, skupiny představovaly své ovocné kreace obložených mís, 
nechyběl dort a hostina před odjezdem domů.

Pro zúčastněné lektory byla zážitkem píseň s autorským textem, kterou 16.kurz složil se slokou 
na každou oblast v kurzu se jménem lektorky - text je vyvěšen i nadále v učebně SM, ale ten 
zážitek s kytarou a sborovým zpěvem už si bohužel nevychutnáte tak, jako my.

Vedení Společnosti Montessori přeje absolventkám mnoho pohody, příjemnou práci  a světýlka 
v dětských očích v Montessori praxi.

PROJEKT Šance pro vaše dítě

V květnu 2011 jsme ukončili pilotní cyklus vzdělávacího projektu pro děti se specifickými potřeba-
mi Šance pro vaše dítě, který proběhl v 8 zařízeních v ČR.Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt 
pro přípravu dětí na vstup do ZŠ. Programem prošlo celkem 82 dětí předškolního věku, které na závěr 
získaly osvědčení o absolvování programu přípravy na školní docházku v rozsahu 30 hodin.

Další cyklus programu bude v těchto 8 pilotních centrech probíhat letos na podzim:

MŠ Klubíčko – Pardubice, MŠ a ZŠ Sluníčko – Brno, ZŠ a MŠ - Suchý Důl, MŠ Montessori – Kladno, 
Montessori Kamínek – Valašské Meziříčí, Montessori centrum Pomněnka – České Budějovice, 
Centrum Sofie – Říčany, MŠ Montessori – Jablonec nad Nisou.

Již nyní je možné se hlásit do projektu. Kontaktní 
informace: www.sance-montessori.cz.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurence-
schopnost, v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků se 
speciálními pedagogickými potřebami. 

Kontakt: Miroslava Vlčková, Manažerka aktivit, 
miroslava.v@montessoricr.cz, tel: +420 603 434 978

Nabídka vzdělávání

Společnost Montessori nabízí:
Diplomové kurzy

Ami kurz

Další

Zaujalo nás - podporujeme - doporučujeme

Montessori Europe Congress 2011 se bude 
konat v Bratislavě, 14.-17. října 2011. 

Již nyní je možné se registrovat a shlédnout předběž-
ný program konference: http://www.montessori-euro-
pe.com/Preliminary_Programme.218.0.html. Všem 
příznivcům Montessori tuto akci doporučujeme.

Nabídky / Poptávky práce

Montessori Centrum Sofie
hledá kvalifikovaného pedagoga pro připravovaný 
1.stupeň základní školy. Své životopisy zasílejte na 
adresu info@centrumsofie.cz. Těšíme se na setkání 
s Vámi. 

Adresa: Žižkova 12, Říčany, gsm: +420 773 220 281, 
www.centrumsofie.cz

Monte školka – Montessori rodinné centrum 
Olomouc
hledá Montessori asistenta učitele pro MonteŠkolku 
Olomouc s termínem nástupu ihned. V případě zájmu 
zasílejte životopis s fotografií a motivační dopis na 
info@montessori-olomouc.cz, Andrea Machů,

www.montessori-olomouc.cz.

MŠ Montessori Jablonec nad Nisou
od září 2011 nabízí místo učitelky v MŠ. Požadujeme 
kvalifikaci pro předškolní pedagogiku (event. chuť si ji 
doplnit) a kvalifikaci pro pedagogiku Montessori. 
Na vaše nabídky se těší Vlasta Hillebrandová, 
ms.montessori@volny.cz.

ZŠ Plzeňská - Praha 5, Košíře
přijme kvalifikovanou, kreativní učitelku do 2.třídy 
od září 2011. Montessori vzdělání není podmínkou, 
požadujeme zkušenosti s individuálními plány, projekty, 
atd.  Mgr.Irena Prokopová, Tel.: +420 257 216 285, 
mobil: +420 774 551 350.


