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Editorial

Milí příznivci Montessori pedagogiky,
Jsme rádi, že jsme Vás zveřejněním 1.čísla našeho newslettru 
potěšili. Budeme samozřejmě v naší aktivitě pokračovat 
a doufáme, že každé číslo bude vypracovanější a dočtete se 
v něm všechny požadované informace týkající se novinek 
v Montessori světě. 
Velice nás potěšily Vaše pozitivní reakce , které nás  „nakoply“ 
do další práce.
Nezapomeňte, že jakékoliv další podněty, novinky a návrhy do 
dalších čísel od Vás rádi uvítáme!

Také  vám všem děkujeme za nadšené reakce a níže citujeme některé z nich:

„Dobrý den,

díky za newsletter, je to úžasná věc a jsem ráda, že něco takového vzniklo. Velice mě Těší Váš projevený 
zájem rozvíjet publikační činnost v oblasti Montessori pedagogiky. 

Je to výborný krok! Díky.
Času je málo, práce moc, ale určitě se budu snažit přispět svými články a zkušenostmi. Toto je moc krásný 
počin! Jste úžasní všichni, co jste se na vzniku tohoto dílka podíleli.

Přeji všem mnoho úspěchů! Přečetla jsem si to s radostí od záhlaví, až po poslední řádek!“

Takže ještě jednou – děkujeme!

PROJEKT Šance pro Vaše dítě

Nabídky / poptávky práce

Dne 17. a 18. června se konal hodnotící seminář projektu Šance pro Vaše dítě, v rámci kterého byl vytvořen 
program přípravy dětí na školní docházku.

Na semináři se setkali zástupci osmi pilotních center, kde je projekt realizován, a diskutovali o průběhu 
pilotního cyklu, vyměnili si zkušenosti z realizace cyklu a připravili se na další cyklus, který začne v září 
2011.

Rodiče mohou své děti do projektu hlásit v těchto pilotních centrech:

MŠ Klubíčko, Pardubice: www.ms-gusova.wz.cz
Kontaktní osoba Radka Stieberová: radka.stieberova@seznam.cz

MŠ a ZŠ Sluníčko, Brno Vinohrady: www.slunicko-montessori.cz
Kontaktní osoba Veronika Drašková: verudr@centrum.cz

ZŠ a MŠ Suchý Důl: www.skola.suchydul.cz
Kontaktní osoba Lenka Soumarová: formle@seznam.cz

MŠ Montessori, Kladno: www.montessori-kladno.cz
Kontaktní osoba Jana Smolková: ms.montessori@tiscali.cz

Montessori Kamínek rodinné vzdělávací centrum, 
Valašské Meziříčí: www.montessori-kaminek.eu
Kontaktní osoba Iva Rozkošná: montessorikaminek@seznam.cz

Montessori centrum Pomněnka, 
České Budejovice: www.centrumpomnenka.cz
Kontaktní osoba Iva Křikavová: ivakrikavova@seznam.cz

Centrum Sofie, Říčany: www.centrumsofie.cz
Kontaktní osoba Olga Matláková: info@centrumsofie.cz

MŠ Montessori Jablonec n. Nisou: www.montessori-jbc.cz
Kontaktní osoba Zdenka Drobníková: montessori.jbc@seznam.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. 

Připravujeme seminář pro pedagogické pracovníky a lektory s Montessori vzděláním, kteří by měli zájem o 
proškolení v programu Šance. O tomto semináři Vás budeme informovat, až bude stanoveno datum.

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

Společnost Montessori hledá pracovníka/ci na pozici "Klíčový pracovník kanceláře".
Pracovní náplň: agenda diplomových kurzů, komunikace s klienty Společnosti Montessori, zajištění chodu kanceláře, 
agenda fakturace a pokladny, práce s databází organizace, administrace webových stránek. Pracovní dovednosti, 
které požadujeme: perfektní práce na PC (Word, Excel, internet), angličtina výhodou, schopnost práce v týmu. Osob-
nostní vybavení, které požadujeme: pozitivní, pohodová a trpělivá osobnost, výtečné komunikační dovednosti, vnitřní 
motivace a velká samostatnost. Vzdělání a další: nejméně středoškolské vzdělání s maturitou, zájem o Montessori 
pedagogiku, zájem o stabilní a dlouhodobé zaměstnání. 
Nabízíme: 14.000 Kč hrubého / 0,7 úvazek, příjemná pracovní atmosféra v malém kolektivu, mobilní telefon, možnost 
získat Montessori vzdělání.
Nástup: 1.8.2011.

Zájemci zasílejte životopisy a motivační dopis na email: martina@montessoricr.cz do 15.7.2011. 

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.:257 216 285, mobil: 774 551 350.

ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4 hledá učitele/lku 1. stupně ZŠ pro 1. a 2. třídu ZŠ pracující metodou Montessori, 
která bude otevřena ve školním roce 2011/2012 při ZŠ Nedvědovo náměstí. Možno nastoupit i dříve dle dohody. 
helena.kavanova@seznam.cz, mobil: 603 554 625

Montessori OVEČKA Kolín - vzdělávací rodinné centrum hledá učitelku s Montessori vzděláním pro děti v 
Montessori školičce. Pracoviště  v KOLÍNĚ. Na plný nebo i částečný úvazek. www.ovecka-montessori.cz

MŠ Montessori v Praze - hledá laskavou učitelku pro naše děti do našeho pedagogického kolektivu. Vzdělání v 
oboru předškolní pedagogiky je předností, národní diplom Montessori je vítán. Předpokládaný termín nástupu je 
poslední srpnový týden. meil: info@msmontessori.net

MŠ Montessori-rodinné centrum o.s. . Poděbrady přijme učitelku do Monteškolky na plný prac.úvazek. 
Požadujeme: předškolní pedagogiku a Montessori kurz akreditovaný MŠMT ČR. Za Váš zaslaný životopis předem 
děkujeme.  Kontakt  info@montessori-podebrady.cz

Montessori skolka Hvězdička v Roudnici nad Labem  hleda od zari 2011 ucitele a asistenta kvalifikovaného pro 
predskolni pedagogiku a alternativni smery.Svůj životopis, spolu s aktuální fotografií, zasílejte na 
email: katkanovakova204@seznam.cz , mobil: 774 020 387, www.skolkahvezdicka.webnode.cz

    Zavedená školka DOMINO – rodinné centrum, Praha 4 – Hodkovičky, je NA PRODEJ!

Závažné zdravotní a rodinné důvody nás přiměly k rozhodnutí o prodeji „naší“ školky, kterou jsme začaly budovat 
v roce 2008. Jedná se o zařízení s kapacitou 23 dětí, které je umístěno v pronajaté a k tomuto účelu zrekonstruova-
né vile v Praze – Hodkovičkách. Právě jsme úspěšně prošli revizí stran hygieny, požárníků a stavebního úřadu za 
účelem splnění všech zákonných požadavků a možného zápisu do rejstříku škol. Je potřeba učinit pouze drobné 
úpravy.

Školka funguje 2 roky, je v současné době téměř plně vytížena a má stálou klientelu.

Více informací o školce naleznete na www.skolkadomino.cz

Vzhledem k vynaloženému úsilí a času, který jsme školce věnovaly, je nám líto ji jen tak zavřít a proto bychom rády 
našly pokračovatele, který by DOMINO za symbolickou částku převzal.

V případě, že byste měli zájem o doplňující informace, prosím kontaktujte:

Martinu Kaděrovou, mobil: +420 733 734 990 nebo Markétu Praibišovou, mobil: + 420 733 734 991
E- mail: info@skolkadomino.cz 

Nabídka vzdělávání

Společnost Montessori nabízí:

Pozvánka na �lm 

Zaujalo nás - podporujeme - doporučujeme

Rádi bychom Vás pozvali na film, který určitě všechny 
příznivce Montessori pedagogiky nadchne. Je jím 
životopisný film o zakladatelce moderní pedagogiky.

„Maria Montessoriová (1/2). 

5. 7. 2011, 14:50 - ČT 2;   druhý díl bude za týden 
12.7.Režie: G. M. Tavarelli

Česko má svého Jana Amose Komenského, Itálie má 
svou Mariu Montessoriovou.  Když v roce 1892 vstoupila 
do posluchárny lékařské fakulty římské  university "La 
Sapienza", vzbudila všeobecnou pozornost. Byla vůbec 
první  ženou-studentkou v celé historii fakulty. Nikdo 
tehdy netušil, že bude  nejen první italskou lékařkou, ale 
že se stane i jednou z nejvýznamnějších  osobností Itálie 
vůbec. Měla odvahu a systematičnost muže a vnímavost 
a  citlivost ženy. V dosud mužském oboru psychologie 
tak přišla s revoluční  myšlenkou respektovat osobnost 
dítěte a představit si svět z jeho úhlu  pohledu. Když pak 
dokázala přivést skupinu retardovaných dětí ke státní  
zkoušce, kterou absolvovaly s lepšími výsledky, ne    děti 
z normální  školy, začalo se mluvit o "Montessoriové záz-
raku". Její převratná metoda začala dobývat svět. Maria 
však nebyla jen nadšenou psycholožkou a  pedagožkou. 
Měla svou lásku a ani ona jako kterýko liv smrtelník 
nebyla  chráněna proti zklamání a trápení. Život jedné 
z nejpozoruhodnějších žen  přelomu 19. a 20. století 
ve dvoudílném italském filmu velmi působivě  ztvárnila 
herečka Paola Cortellesiová pod vedením Gianlucy Marii
Tavarelliho.

Montessori v Prachaticích

V Programu Domu dětí a mládeže Prachatice jsem 
při své návštěvě viděla neobvyklé, ale velmi milé a s 
láskou připravené prostředí Montessori. Neobvyklé 
je vybavení - většina Montessori pomůcek, které 
jsou pro děti připraveny, jsou vyrobeny "doma". A 
neobvyklé je také to, že před začátkem programu 
musí lektorka Martina všechny pomůcky a materiály 
ze skříně připravit do polic a elipsu rozbalit a vyladit 
do elipsy a po skončení programu odpoledne zase 
všechno nasoukat do skříně a elipsu sbalit...

Pomůcky a aktivity jsou důmyslné a lákavé pro děti (i 
dospělé). Nejsou tak precizně dokonalé jako výrobky z 
Nienhuisu - mnoho materiálů má více přírodních barev, 
než známe z katalogů Montessori pomůcek; také další 
klasické pomůcky z oblastí smyslového, matematického 
a jazykového materiálu jsou nějak zvláštní; dokonce 
malé dřevěné podnosy jsou vyrobeny v domácí dílně a 
koberečky tkané v chráněné dílně...

Ale je to mnoho dobrých nápadů a inspirací pro domácí 
vzdělávání a pro ty, kteří chtějí připravit Montessori 
prostředí a musí si nějak finančně vše zajistit sami...

"Montessori klub pro děti s rodiči" funguje jako pondělní 
kroužekpro děti od jednoho roku dopoledne a pro děti od 
čtyř let odpoledne. Programu je popsán takto: V mírném 
a klidném prostředí budeme zpívat, říkat básničky, hrát 
hry, vyprávět pohádky, příběhy, formou hry se učitprvní 
písmenka, číst, počítat...vnímat snadno přehlédnutelné 
drobnosti "světa" v duchu Montessori pedagogiky, která 
respektuje jednotlivce.... (Neobvyklá je také cena 350,- 
Kč ročně).

XXII. diplomový kurz
Začátek: 21.1.2012   Předp. konec: 31.3.2013 
Kurz je určen pro všechny zájemce o pedagogiku 
M.Montessori, kteří se chtějí naučit pracovat tímto 
pedagogickým systémem v základních školách,  
eventuelně MŠ, mateřských centrech, rodině, ev. 
pro organizační pracovníky resortu školství a 
sociálním. Kurz využívají i rodiče dětí v Montessori 
školách, v domácím vzdělávání -> věk dětí 6 - 12 
let.
Více info na stránkách společnosti Montessori.

AMI kurz 
Začátek: 9.8.2011  Předp. konec: 25.11.2012 
AMI je pedagogická autorita, která řídí a dohlíží na 
AMI Výcviková střediska na celé světě. AMI 
Primary (3-6) kurz je jediná Montessori vzdělávací 
organizace, která vydává diplom, na kterém je 
podpis doktorky Marie Montessori. 
Tento diplom je uznáván na celém světě.

Typologie M.B.T.I. a její využití ve škole - 
část II.

Dvoudenní seminář přispěje k tomu, aby učitel 
uměl:
-    efektivněji pozorovat a diagnostikovat učební 
potřeby dítěte,
-    cíleněji vybírat didaktický materiál pro dítě s 
ohledem na jeho osobnostní i vývojové potřeby,
-    cíleněji podněcovat vnitřní motivaci dětí k 
učení s ohledem na jejich osobnostní preference.

Inzerce

    Hledáme někoho z řad absolventů montessori kurzu, kteří by rádi pracovali s dětmi v průběhu 
našich montessori kroužků, které se konají v naší MŠ Wonderland na Praze 4.

E-mail: info@English-wonderland.cz


