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Editorial Nabídka vzdělávání

Montessori ZPRAVODAJ
3/2011 (datum vydání: 8. 9. 2011)

Milí příznivci Montessori pedagogiky, 

"v ruce držíte" třetí vydání Montessori zpravodaje nabité zajímavými informacemi. 

Ve Zpravodaji se dočtete o rušném létě ve Společnosti Montessori. Začal prestižní Association 
Montessori Internationale výcvik pro učitele dětí věku 3-6 let. Připravujeme rozšíření aktivit 
projektu Šance pro vaše dítě, takže i Vaše organizace mají nyní možnost se do projektu zapojit. 
Rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o semináře a kurzy "na klíč". O všem se dočtete níže. 

Představujeme Vám také s radostí naši novou kolegyni, Bc. Marianu Krpálkovou, 
která nastoupila nově do SM na základě výběrového řízení. Mariana od 1.8.2011 bude 
pracovat na pozici asistentky projektu Šance a koordinátorky vzdělávání (především 
diplomových kurzů). V kanceláři Marianu zastihnete po celý týden, pravidelně pak je 
k dispozici především úterý a čtvrtek od 9 do 16 hodin.

Mariana studuje na Univerzitě J.A. Komenského v magisterském programu andragogiku a svůj bakalář-
ský titul obdržela v oboru vzdělávání dospělých. V této oblasti získala i svou předchozí pracovní praxi. 
Vzhledem ke svému profesnímu zaměření je Mariana dobrou posilou našeho týmu a my se těšíme na 
spolupráci.

Přejeme Vám všem dobrý vstup do nového školního roku.

Miroslava Vlčková
Členka týmu Společnosti Montessori

PS: Připomínáme, že i Vy se můžete na tvorbě Zpravodaje podílet. Uspořádali jste u vás zajímavou 
akci? Založili jste novou školku? Zaujal vás odborný článek, o který byste se chtěli podělit? Vaše 
podněty posílejte na email: hana.gabrielova@montessoricr.cz. Zpravodaj je pro Vás, ale chceme, 
aby také byl o Vás. Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky.

Nabídka vzdělávání

Společnost Montessori nabízí:
XXII. - Výchova a vzdělávání dětí 
Metodou Marie Montessori

Začátek: 21.1.2012   
Předp. konec: 31.3.2013
Místo konání: Metodické středisko Montessori, 
Praha 4 - Libuš
zaměřeno na věk dětí 3 – 6 let (Národní Diplom 
Montessori; DVPP pod akreditací MŠMT)

XXIII. - Výchova a vzdělávání dětí 
Metodou Marie Montessori

Začátek: 19.5.2012 
Předp. konec: 30.11.2013
Místo konání: Metodické středisko Montessori, 
Praha 4 - Libuš
zaměřeno na věk dětí 3 – 6 let (Národní Diplom 
Montessori; DVPP pod akreditací MŠMT)

XXiV. - Výchova a vzdělávání dětí 
Metodou Marie Montessori

Začátek: srpen 2012 
Předp. konec: 1.2.2014
Místo konání: Metodické středisko Montessori, 
Praha 4 - Libuš
zaměřeno na věk dětí 6 – 12 let (Národní Diplom 
Montessori; DVPP pod akreditací MŠMT )

Informativní kurz o pedagogice 
Montessori

Čtyřdenní kurz: 6.10., 20.10.,3.11.a 10.11.2011
Místo konání: Metodické středisko Montessori,
Praha 4 - Libuš, MŠ Montessori Jablonec, třídy ZŠ 
Montessori Kladno
- stručné informace o pedagogice Montessori, 
principech práce s dětmi v mateřské škole a na 
1.stupni ZŠ s ukázkou prostředí MŠ a ZŠ (osvědčení 
o absolvování)

Kosmická výchova pro učitele ZŠ 
- pokračování

Dvoudenní seminář 28.-29.10.2011
Místo konání: Metodické středisko Montessori,
Praha 4 - Libuš
Seminář s německou lektorkou paní Irmtraud Völkel, 
práce s dalšími příběhy KV, zaměřeno na věk dětí 
6 - 12 let 
Přihlášení: všichni zájemci přes web po uveřejnění 
anotace

Setkání lektorského týmu Spo-Mo
Pracovní setkání lektorek: 30.10. 9.00 - 16.00

Hudební seminář 

Se zahraniční lektorkou se zkušenostmi v práci dětí 
ve škole 
- zatím v procesu přípravy na 19.-20.11.2011

Informace ze Společnosti

AMI KURZ odstartoval 

Výcvik pedagogů bude probíhat od srpna 2011 do listopadu 2012 v metodickém centru Společnosti Montessori, 
o.s. . Studenti stráví celkem 582 hodin přípravy na náročné mezinárodní zkoušky, po jejichž úspěšném absolvování 
získají diplom s podpisem Marie Montessori.

Výcvik vede AMI vedoucí výcviku Maria Roth, která se Montessori metodou zabývá od roku 1971 a svůj diplom vedoucí 
výcviku získala v kurzu vedeném Mariem Montessori. Maria mnoho let pracuje jako vedoucí výcviků pro pedagogy, 
ale stále zároveň vede svoji vlastní Montessori školku v Mnichově. Založila také German Academy for Developmental 
Rehabilitation a její mezinárodní obdobu. V roce 1999 také založila v Mnichově Montessori Internationales Ausbildungs-
zentrum e. V. , které pořádá AMI kurzy, a pod jehož záštitou vede náš český kurz.  

Součástí výcviku budou také pozorování a praxe v českých Montessori školkách. Výběr školek, kde se pozorování 
a praxe budou odehrávat, povede Maria Roth dle standardů AMI. Zařízení, která budou pro spolupráci vybrána získají 
certifikaci o spolupráci na realizaci AMI kurzu. Provozovatelé Montessori školek, kteří chtějí dát prostor našim 
studentům učit se ve svých zařízeních, mohou již nyní kontaktovat paní Michaelu Willheimovou, manažerku studijních 
povinností AMI kurzu, na emailu michaela.w@montessori.cz.

O dalším průběhu kurzu vás budeme informovat v dalších číslech newsletteru a podělíme se s vámi i o nové odborné 
znalosti v kurzu získané.

Michaela Willheimová
členka realizačního týmu AMI výcviku

V úterý 9.8.2011 ve výcvikovém středisku 
Společnosti Montessori začal historicky 
první výcvik učitelů dětí (3-6 let), pořádaný 
Association Montessori Internationale, 
organizací, kterou založila Maria Montessori.

Výcvik do Čech přivezla obecně prospěšná 
společnost Pro rodinu, která je zřizovatelem 
Rodinného centra Andílek a školky s prvky 
Montessori. Andílek již řadu let v Praze i v 
celé ČR realizuje akreditované Montessori 
vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče s dětmi 
ve věku od narození do tří let a pro pracovníky 
mateřských a rodinných center. Po dvou letech 
usilovné práce se Andílku podařilo získat titul 
„AMI akreditované výcvikové středisko“ 
a otevřít tento první AMI kurz v Čechách. Do 
kurzu se přihlásilo 39 studentů ze 7 zemí světa.



PROJEKT Šance pro Vaše dítě

Pozvánka na školení v metodice programu šance pro vaše dítě!

Inzerce

24. a 25.10.2011 do výcvikového střediska Společnosti Montessori. Cílem semináře je předat zkušenosti 
a seznámit účastníky s Programem a metodikou projektu Šance pro vaše dítě a rozšířit řady stávajících 
pilotních center o 5 dalších. Pro práci s metodikou v dalších centrech je třeba, aby budoucí lektoři již byli 
absolventy kurzu Montessori pedagogiky. Proškolení pedagogové s Montessori diplomem dostanou k dispozici 
metodiku programu Šance a budou s ní pracovat ve svých vzdělávacích zařízeních. Na seminář mohou přijít také 
rodiče, kteří si odnesou tipy na práci s dětmi v domácím prostředí. 

Zájemci o účast na semináři kontaktujte manažerku projektu 
Miroslavu Vlčkovou na emailu: miroslava.v@montessoricr.cz nebo telefonicky +420 603 434 978.

Pilotní centra, ve kterých je  v současnosti projekt realizován, a kde se rodiče s dětmi mohou hlásit pro účast 
v programu, jsou:

Zaujalo nás  -  podporujeme  -  doporučujeme

Nabídky / poptávky práce

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

Projekt II. stupeň Montessori
vznikl z iniciativy rodičů dětí a pedagogů Montesso-
ri tříd v místech, kde již mají s učením dětí ve 
třídách ZŠ 1.stupně víceleté zkušenosti – centrem 
této iniciativy je prostředí  Montessori v Kladně; připojily 
se rodiče a učitelé z Prahy Na Beránku, Brna, Pardubic, 
spolupracuje škola v Bratislavě.  

V rámci této inciativy vznikly webové stránky a plán, 
co vše je třeba udělat, aby vnikl modelový ŠVP 
Montessori pro 2. stupeň ZŠ. Učitelé a rodiče jezdí 
získávat zkušenosti ze zahraničních Montessori center 
a dalších vzdělávacích programů, organizují pravidelně 
setkání pro sdílení nových zkušeností a pro pokračová-
ní práce na tvorbě ŠVP,  podali projekt do grantového 
řízení, vytvářejí podmínky pro další formy spolupráce 
(tvorbu vzdělávacích plánů, výrobu a sdílení vzděláva-
cích pomůcek a metodik, vzdělávání pedagogů, stáže, 
společné workshopy….).

Další informace získáte na www.montessoriprojekt.cz .

Podívejte se na inspirativní řeč předního světového 
myslitele Kena Robinson na TED konferenci 
"O potřebě revoluce ve vzdělávání". 
Odkaz: http://www.ted.com/talks/lang/eng/sir_ken_ro-
binson_bring_on_the_revolution.html

Zkušenosti z Montessori výcvikového 
centra v Bavorsku
Společně s rodiči dětí a pedagogy Montessori tříd ZŠ, 
kteří se zapojují do projektu přípravy 2.stupně 
Montessori ZŠ v Čechách,  jsme na začátku července 
navštívili  holistické vzdělávací centrum Clause – 
Dietera Kaula v německém Tegrensee.  

Setkání bylo v opravdu v připraveném prostředí – 
v malebném městečku poblíž ledovcového jezera; ve 
stylově zařízeném útulné budově tréninkového centra 
pro vzdělávání dospělých. Seznámili jsme se 
základními principy výuky dětí od 12ti let. 
Prostřednictvím charismatického pedagoga Clause – 
Dietera Kaula jsme si na vlastní kůži prožili, jak mohou 
být děti vtaženy do objevování světa pomocí poutavých 
příběhů a zažili si svá vlastní „aha“ podobně, jako naše 
děti při učení v prostředí Montessori školy. 

Doplnili jsme si představu, jak by mohl  vypadat 
2. stupeň ve škole Montessori, ale stále máme 
mnoho otázek, námětů k přemýšlení a je mnoho práce 
před námi…. Lektorky Spo-Mo,  které se setkání také 
účastnily, zařadí nové zkušenosti a informace také mezi 
aktivity v programu kurzu pro práci s dětmi 6-12 let.

Další informace získáte na www.montessoriprojekt.cz .

www.montessoricr.cz
tel.: +420 774 828 213, +420 242 446 612 
fax: +420 241 766 272

Společnost Montessori o.s.
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš
E-mail: info@montessoricr.cz

Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro přípravu dětí předškolního věku 
na vstup do základní školy. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, 
v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními pedagogickými 
potřebami. 

Na základě velkého zájmu Montessori zařízení o metodiku vypracovanou v rámci 
projektu Šance jsme se rozhodli rozšířit aktivity projektu a zveme vás na seminář 

MŠ Borovany, Borovany u Českých 
Budějovic, hledá učitelku mateřské školy 
Podmínkou je kurz Montessori (diplomový kurz 
Montessori ze společnosti Montessori ČR, či jiný 
akreditovaný kurz, který opravňuje uchazeče 
využívat tuto metodu). Výhodou je motivace do 
učení, samostatnost a nadšení pro práci s dětmi. 
Velíšková Božena,  msveliskova@borovany-cb.cz, 
tel. +420 607 950 115.

MŠ Montessori, Jablonec nad Nisou, 
hledá učitelku mateřské školy 
Od září 2011 nabízím místo učitelky v naší MŠ. 
Požaduji kvalifikaci pro předškolní pedagogiku 
(event. chuť si ji doplnit) a kvalifikaci pro 
pedagogiku Montessori. Nabízím možnost získat 
cenné praktické zkušenosti v oboru Montessori 
pedagogiky. Na vaše nabídky se těší Vlasta 
Hillebrandová, ms.montessori@volny.cz, 
tel. +420 483 302 625.

ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6, hledá 
učitele 1.stupně
Anna Jelínková, tel. +420 721 274 310, 
admin@zsdlouhylan.cz.

Rodinné a Montessori centrum 4medvě-
di, Praha 4, hledá učitele či učitelku 
Montessori
Děti 1,5-3 roky. Eva Houdková, 
tel. +420 734 588 794, eva@4medvedi.cz.

ZŠ Pastviny, Brno – Komín, hledá 
učitele/učitelku.
 Zita Fedorková, tel. +420 777 667 384, 
fedorkova@zspastviny.cz.

MŠ Montessori v Praze 12, hledá 
laskavou učitelku/učitele 
Vzdělání v oboru předškolní pedagogiky je 
předností, národní diplom Montessori je vítán. 
Předpokládaný termín nástupu je poslední 
srpnový týden. J. Posltová, ředitelka mateřské 
školy, info@msmontessori.net,  
tel. +420 602 887 504.

Obohaťte Váš život o Marché 
materiál podle Montessori!

Nabídka  cenově  dostupných výukových  
karet  vyráběných v souladu s Montessori 
pedagogikou. Naše produkty rozšiřují 
použití originálních Montessori pomůcek 
nebo jsou  jejich alternativou.  Rozmanité, 
tepelně laminované karty  jsou určeny 
k použití doma,  ve  školách,  školkách,  
centrech  a  dalších  organizacích  nejen 
Montessori zaměřených. 

Navštivte náš e-shop na 
www.marche.cz!

www.marche.cz
montessori@marche.cz

Nově nabídka seminářů na klíč od Společnosti Montessori!

Naším cílem je šíření Montessori pedagogiky  i do oblastí, 
kde žádné Montessori vzdělávací středisko neexistuje.

Začínáme pracovat na databázi seminářů, které SM může 
nabídnout, v nejbižší době budou kompletní informace 
zveřejněny na webových stránkách SM.

Máme za sebou již první seminář, který proběhl v MŠ 
Duhovka na Praze 6 a učitelé byli velmi spokojeni 
s obsahem i prezentací semináře.

Kontaktní osobou pro objednávky seminářů je 

Michaela Willheimová: michaela.w@montessoricr.cz

Z důvodu vzrůstající poptávky po 
Montessori seminářích, které by se 
odehrávaly v různých školkách či 
školách, jsme se rozhodli nabízet 
kromě interních kurzů také semináře 
tzv. na klíč po celé ČR. V této sekci mohou inzerovat komerční i nekomerční 

subjekty svoji nabídku. Cena jednoho inzerátu je 1.000 
kč. Databáze, do které je inzerce zasílána, čítá přes 
1.000 osob.  

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

entrum 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.



21. kurz

30. července se rozjel  vzdělávací kurz pro 
práci s dětmi 6 – 12 let s akreditací MŠMT 
a s možností při splnění podmínek obdržet  
7.10. 2012 Diplom Montessori ČR. 
Sešli se účastníci z celé republiky- od Českých 
Budějovic, přes Prahu, střední  a severní Čechy, Brno 
a moravské kraje, po Valašské Meziříčí. Na kurzu je 
většina učitelů a speciálních pedagogů a také rodiče, 
kteří chtějí informace pro své vlastní děti,  ale mnozí 
se dále chtějí zabývat vzděláváním. Kurz zahrnuje 
34 dnů práce v metodickém centru, 10 dnů 
náslechů v centrech Montessori, další hodiny 
práce nad vlastními pomůckovými alby, zpracová-
ní teorie ve formě eseje a závěrečné práce. 

Kurz pro práci s dětmi od 6 -12 let má oproti kurzům 
pro 3 – 6 a 3 -9 let odlišný obsah semináře 
v oblasti praktický život, hudba,  geometrie  
a kosmická výchova; rozšířený seminář pro 
jazykovou výchovu a matematiku;  seminář 
k předávání  zkušeností z práce s dětmi ve třídách 
1.stupně podle ŠVP Montessori v ČR; jiné zadání pro 
vypracování esejí; další nové překlady textů. 

Účastníci mají k dispozici knihovnu odborné literatury 
a připravuje se také knihovna pro čerpání námětů ze 
závěrečných prací kolegů z předchozích kurzů.

Odborné téma

Redakce

Zodpovědná osoba: Hana Gabrielová, email: hana.gabrielova@montessoricr.cz

Přispívají:
Kamila Randáková, email: kami.montessori@centrum.cz
Miroslava Vlčková, email: miroslava.v@montessoricr.cz

Společnost Montessori o.s., Meteorologická 181/2, Praha 4, 142 00
www.montessoricr.cz
www.sance-montessori.cz

www.montessoricr.cz
tel.: +420 774 828 213, +420 242 446 612 
fax: +420 241 766 272

Společnost Montessori o.s.
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš
E-mail: info@montessoricr.cz

Senzitivní období – citlivé fáze ve vývoji dítěte

Pojem „senzitivní období ve vývoji“ poprvé použil holandský biolog Hugo de Vriese v souvislosti s výzkumy 
vývoje některých živočišných druhů. Marie Montessori tento pojem použila ve spojení s lidským vývojem. 

Montessori vypozorovala, že se v předškolním věku vyskytují období, během nichž je dítě nejlépe připraveno 
přijmout a zvládnout určitou zkušenost nebo dovednost. Definovala tato citlivá období jako dočasné časové 
úseky, během kterých děti získávají specifické znalosti, schopnosti a dovednosti. Období otevřeného vnímání 
pomáhají dětem také to, co poznávají pomocí konkrétního materialu, snadněji převést do abstraktní roviny myšlení. 

Citlivé fáze nebo období jsou charakteristické intenzivní koncentrací a neustálým opakováním určité aktivity. 
Trvá to tak dlouho, dokud má dítě požitek z aktivity, o kterou se zrovna zajímá. Ale jakmile zdokonalí rutinu a osvojí si 
novou schopnost, tak určité citlivé období končí a následuje nové, které je poháněno neustálou dětskou zvědavostí 
o okolní svět. Nastartování citlivého období je zapříčiněno podnětem z prostředí a nadchne dítě tak, že upoutá 
jeho pozornost. Děti, které právě procházejí určitým citlivým obdobím, věnují všechnu svou energii na jedinou 
činnost a izolují se od ostatních faktorů v prostředí.

Citlivé fáze  se nemusí vždy objevovat jen izolovaně, ale mohou se vyskytnout v párech nebo přesahují jedna přes 
druhou. 

Šest citlivých období 
se objevuje po sobě 
a začínají hned po narození:

V publikacích je několik příběhů, které takto připodobňují senzitivní fáze:  
O housence, které citlivost na světlo pomáhá dostat se ke správné potravě a když je schopna okusovat i jiné 
než jemné lístečky, citlivost na světlo pomíjí - „… dítě je vedeno vnitřním řádem daným přírodou, stejně jako 
přírodní zákon pomáhá housence být jednou krásným motýlem…“

O včelách, které vybírají budoucí královnu mezi larvami v právě tom vhodném citlivém období - …když včela 
má správnou potravu ve správný okamžik – může vyrůst v královnu…“

Reflektor ozáří světelným kuželem velmi intentzivně část prostoru a okolí zůstává v potemnění - …dítě 
v senzitivní fázi má uvnitř sebe světlo – hořící energii; a potom i dále je schopno z této energie čerpat  pro 
další vývoj a růst..“

Dílna a prodej – jaký je v tom rozdíl? - „…pro dospělého  je finální výrobek to, na čem opravdu záleží - pro 
dítě je proces  samotný to nejdůležitější….“

O babičce, která plete ponožku a občas jí „uteče nějaké oko“ nakonec je to celá ponožka, ale -  „…dospělý 
člověk, který ve svém dětském vývoji nemohl využít některá senzitivní období – už nikdy nebude tak dobře 
vybaven, jako by mohl být…“ 

Fenomén schopnosti učit se
Po dobu své citlivé fáze se dítě danou dovednost učí bez jakéhokoliv úsilí vyvíjeného z jeho strany, nebude unavené, 
učí se efektivně, nadšeně. Je těžké tomu uvěřit, že dítě je při učení šťastné! 

Citlivé období pracuje současně s absorbující myslí. Citlivé období umožňuje získávání a uložení informací 
absorbující mysli. Děti mladší 6ti let proto zažívají rychlé a specializované učení během citlivého období. Každá 
citlivá perioda je motivuje zaměstnat se intenzivně v aktivitách zaměřených na specifickou činnost. 

Když zažívají jazykovou senz. fázi, chtějí si užít  například poslouchání, mluvení, zpívání, recitování rýmovaček 
z mateřské školy, čtení, vyprávění příběhů, psaní nebo opakování podobných aktivit. Během tohoto citlivého období 
se děti učí jazyku, tím, že se na něj výkonně zaměřují. Tento „bonus“ v kapacitě učení končí po citlivém období, kdy 
dítě přestává být receptivní nebo ztrácí zájem o dané aktivity. Porozumění kombinované operace absorbující mysli 
a citlivého období nám umožňuje dopřát dětem snadné učení v jejich vlastním tempu.

Senzitivní období v životě dítěte  - je paralelou s hořícím keřem na poušti podle příběhu z Bible, který náhle 
vzplanul…. Senzitivní období jsou období, jež jasně hoří jako plamen bez vlastního sebestravování se. Jedná se 
o plamen, který vznikne a hoří  vlastním přičiněním v určitém období a po určitý čas a poté zmizí. Tento oheň však 
není reakcí na okolní prostředí - tímto ohněm dítě vytváří samo sebe.

Senzitivní období jsou čistým klenotem pro vývoj člověka.

(literatura: Standing, E.M.: Maria Montessori Her Life and Work, (Život a dílo MM – v angličtině); Montessori Maria: Tajuplné dětství; 
Montessori Maria: Absorbující mysl)


