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__________________________________________________________________________ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 
 

 

Slovo úvodem 
 

 V květnu 2010 založila skupina učitelů a rodičů, kteří se zajímají o Montessori 

pedagogiku, občanské sdružení. Jeho cílem je podporovat další zavádění Montessori 

výchovných a výukových metod do mateřských a základních škol. Již na začátku roku 2009 

vznikla v Opavě první mateřská škola s prvky Montessori metody (Rolnička na Tyršově ulici). 

Zde také proběhly první semináře o tomto pedagogickém směru pro rodiče a další zájemce a 

poptávka rodičů po této alternativě ve vzdělávání začala sílit. Zakládající členkou tohoto 

občanského sdružení se stala 

ředitelka Slezského gymnázia v 

Opavě a vytvořila v této budově 

prostor pro vznik budoucí 

základní školy Nový svět, která 

se prvním dětem otevře v září 

2012. Na ni budou v příštích 

letech navazovat další třídy tak, 

aby postupně začalo fungovat pět 

tříd prvního stupně. 

 

 

 

Proč podporujeme právě Montessori pedagogiku? 

 

 Metoda Montessori je celosvětově rozšířený vzdělávací program schválený MŠMT ČR. 

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti. 

K jejím základním prvkům patří: vlastní objevování poznatků samotným dítětem, samostatná 

práce jednotlivce, utváření nového vztahu dospělého k dítěti (respekt k jeho individualitě jako  
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k hotovému člověku, učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě 

objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost), připravené 

prostředí (speciální výukový 

program a materiály, proces 

osvojování poznatků), dělená 

odpovědnost, práce  

s chybou, práce s pochvalou. 

Montessori pedagogika 

podporuje klíčové kompetence 

žáků, jako jsou podpora rozvoje 

tvůrčího myšlení, 

komunikačních a prezentačních 

dovedností žáků, týmové spolupráce, rozvoj osobnosti, schopnosti formulace vlastního názoru, 

schopnosti rozhodování a přejímání vlastní zodpovědnosti za vzdělání, podpora dovedností 

souvisejících s prácí s textem, rozvoj schopnosti analýzy problému a využití nových 

informačních technologií při jeho řešení, kritické myšlení žáka, podpora zvídavosti, iniciativy a 

vytrvalosti a dovedností nutných pro celoživotní učení, podpora průřezových témat.  

 

  

Základní informace o organizaci 
 

 Cílem sdružení je podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a 

školských zařízení. Za tím účelem sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (ZŠ 

učitele, VŠ pedagogy, rodiče dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ), podporuje výchovně-

vzdělávací činnost pro děti a mládež, realizovanou metodami Montessori pedagogiky, zabývá 

se propagační a popularizační činností směřující k naplňování cílů o.s. (webové stánky, 

informační letáky, spoluorganizace neformálních setkávání rodičů dětí navštěvujících 

předškolní i školní zařízení), vyhledává a shromažďuje informace týkající se Montessori 

problematiky, navazuje spolupráci s dalšími nestátními neziskovými organizacemi, školskými 

zařízeními a orgány veřejné správy a samosprávy za účelem naplňování svých cílů.  

 Aktuálním cílem je pomoci ZŠ Nový svět na ulici Komenského v Opavě k zahájení 

výuky v Montessori třídách 1. stupně, vzdělávání rodičů a zájemců o Montessori pedagogiku 

na kurzech Dr. Evy Štarkové a kurz Respektovat a být respektován s lektory Tatjanou a 

Pavlem Kopřivovými nebo v přípravných klubech pro děti (Klub předškolák pro 5 a 6 leté děti a 

Klub Montessori pro děti od 4 do 5 let). 
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Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě a další aktivity sdružení 
 

 Občanské sdružení v průběhu celého roku pořádalo semináře Evy Štarkové. Lektorka 

je absolventkou diplomového kurzu akreditovaného MŠMT, má mnohaleté zkušenosti s touto 

metodou, vede semináře v Čechách i na Slovensku, čerpá z osobních zkušeností a praxe 

získané při práci s dětmi ve vlastní mateřské škole v Košicích. V květnu byl tématem Rozvoj 

matematického myšlení na poli geometrie pro děti od 1 do 12 let. A pro velký zájem nových 

účastníků a rodičů budoucích žáků základní školy, byly tématem dalšího semináře Aktivity 

každodenního života, pro děti od 0 do 12 let, které jsou 1. stupněm ve studiu této metody. 

Cílem semináře bylo seznámení s metodou, principy a pomůckami. Nové podněty přinesl 

rodičům, prarodičům a dalším zájemcům, 

kteří jsou otevřeni vnímat nové možnosti ve 

výchově dětí. Tento kurz proběhl na konci 

srpna 2011. Na obou kurzech bylo 

proškoleno celkem 57 frekventantů. 

 Na začátku října 2011 zahájily práci 

v Klubu předškolák učitelka s asistentkou 

pro děti rodičů zajímajících se o Montessori 

metodu. Protože v Opavě stále není 

mateřská škola plně s tímto programem, 

začaly připravovat děti na specifický 

způsob práce a dodržování pravidel. Občanské sdružení konzultovalo konkrétní potřeby pro 

zahájení výuky a vybavení třídy. 

 V říjnu tři členové sdružení absolvovali XVIII. kurz Výchova a vzdělávání dětí 

Metodou Marie Montessori a získali Národní diplom Montessori akreditovaný MŠMT. 

 Členové sdružení se podíleli na propagaci třídy před zápisem (výroba letáčků, které 

byly rozšiřovány v mateřských školách v Opavě a okolí) a pořádali schůzky s rodiči 

budoucích prvňáčků v květnu a v prosinci 2011. 

 V prosinci budoucí učitelky základní školy, které jsou zároveň členkami občanského 

sdružení, připravovaly na leden 2012 zápis dětí do první třídy.  

 Dne 12. prosince 2011 Zastupitelstvo města svým usnesením s číslem jednacím 

144/08 ZM 11 schválilo zřízení základní školy Nový svět, příspěvková organizace s účinností 

od 1. září 2012 a Zřizovací listinu MMOPP003LV7A, základní školy Nový svět, Opava, 

příspěvková organizace, se sídlem Komenského 13, 746 01 Opava, IČ: 72074183.  

 V průběhu celého roku byly informace pro rodiče, členy a příznivce aktualizovány na 

internetových stránkách www.montessoriopava.webnode.cz, které sdružení spravuje. 
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 Formou darů a příspěvků fyzických osob získalo občanské sdružení prostředky na 

počítač s tiskárnou, ale hlavně vybavení Montessori učebny drobnými učebními pomůckami, 

potřebami a organizéry v rámci požadavku „připraveného prostředí“. 

 

 

Hodnocení Klubu předškolák z pohledu asistentky Renaty Šebestové 

 

  Rok před otevřením první třídy alternativní školy 

Nový svět proběhl Klub předškolák v době od 4. října 

2011 do 20. prosince 2011 v prostorách Slezského 

gymnázia Opava, Komenského 13. Přihlásilo se do 

něho 21 dětí ve věku od 4 do 7 let, kteří ho pravidelně 

navštěvovaly každé úterý v čase od 16,30 do 18,30 

hodin. Byl vedený dvěma pedagogy s praxí a Národním 

diplomem Montessori pedagogiky. Smyslem klubu bylo 

přiblížit dětem vyučovací metody Montessori 

pedagogického vzdělávacího systému, který bude 

v nové škole aplikován. Principy, připravené a příjemné 

prostředí a práce s Montessori pomůckami rozvíjí  

v dětech v pravý čas dovednosti, které je vedou  

k samostatnému a nezávislému jednání. Přístup 

pedagoga navíc respektuje jedinečnost osobnosti každého dítěte.  

  Na prvním setkání jsme se seznámili, navodili příjemnou atmosféru a stanovili si 

prožitkovou formou pravidla, podle kterých jsme se měli během všech společných setkání 

v klubu chovat. Některé pravidla si děti dokázaly osvojit poměrně snadno, například 

svolávání na elipsu za pomocí zvonečku, jiné naopak. V následujících lekcích jsme s dětmi 

procvičovali činnosti z praktického života tzv. suché a mokré aktivity. V rámci suchých aktivit 

jsme přesypávali, třídili a nabírali 

materiál různého charakteru a 

při mokrých aktivitách jsme 

přenášeli a přelévali vodu 

z nádoby do nádoby, pracovali 

z kapátkem apod. Učili jsme se 

také používat kuchyňské náčiní 

jako byly šlehač, louskáček, nůž, 

struhadlo, lis na česnek aj.  
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  Když si děti během několika samostatných lekcí zlepšily jemnou motoriku, postupně 

jsme přecházeli k smyslové výchově. Děti se učily základní rozměry (široký x úzký, dlouhý x 

krátký, malý x velký), rozpoznávat různou intenzitu odstínů barev, základní geometrické tvary 

a orientovat se pomocí čichu, chutě, hmatu a sluchu. Posledních několik závěrečných lekcí 

jsme věnovali základním cvičením z oblasti jazyka a matematiky. Některé děti se obeznámily 

s písmeny abecedy a zvládly jednoduché početní operace.  

  Nejvíce však děti bavily fyzikálně-chemické pokusy, výtvarné aktivity a výroba papíru, 

které byla věnována celá samostatná lekce.  

  Každé setkání bylo  strukturováno na úvodní společnou elipsu, kde jsme se přivítali a 

povídali si. Většinou někdo přinesl 

sebou do třídy věc jemu blízkou, 

kterou nám na elipse představil a 

ukázal. Tímto způsobem jsme se 

v kolektivu lépe poznali a sblížili se. 

Následovala individuální práce 

s Montessori pomůckami, dobrovolná 

hra založená na spolupráci nebo učení 

ticha a na závěr opět elipsa. Před 

Vánocemi jsme se společně rozloučili vánoční besídkou, na které jsme vystrojili s dětmi 

hostinu i pro učitele a rodiče, kteří se na nás přišli podívat.  

  I přes některá úskalí naplnil Klub předškolák naše očekávání a na dětech jsme 

pozorovali pokroky. 

 

 

Plány pro další spolupráci 
 
 V dalších letech - do zahájení provozu všech pěti tříd prvního stupně - spočívá 

náročnost projektu pro ZŠ v nutnosti 1) proškolovat kontinuálně pedagogy ve specifických 

didaktických metodách (Diplomový kurz Výchova a vzdělávání dětí Metodou Marie Montessori,  

akreditovaný MŠMT), 2) zajistit dokoupení výukových pomůcek, na nichž je Montessori 

pedagogika založena, 3) zabezpečit Montessori třídy po personální stránce (učitel, asistent 

učitele, vychovatel pro družinu), 4) zajistit podmínky pro vlastní výrobu didaktických pomůcek.  

 Sdružení se dále s pomocí rodičů pokusí zaměřit na mapování grantových možností 

(MŠMT, nadace) a na přípravu grantových žádostí a projektů. 

 Pro rok 2012 plánuje sdružení nabídnout rodičům a dalším zájemcům vzdělávací kurzy 

Evy Štarkové v oblastech Aritmetiky v únoru, v Kosmické výchově v květnu a v Rozvoji 

jazykových a matematických představ a dovedností v prosinci roku 2012. V jarních měsících 



 6

(duben - červen) proběhne kurz Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání - 

Respektovat a být respektován, který zahrnuje výchovné postupy a komunikační dovednosti 

pro rodiče i pedagogy mateřských, základních i středních škol.  

 

 
Zráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovala Milada Pazderníková) 
 

Zůstatek z roku 2010       5 117,- Kč 

Příjmy: 

příjmy za kurzy (Předškolák, kurzy pro rodiče)  80 400,- Kč 

členské příspěvky a dary     29 501,- Kč 

celkem:                 109 901,- Kč 

 

Výdaje: 

náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.)  

+ vybavení Montessori učebny a další provozní náklady 

celkem:        80 795,- Kč 

Zůstatek pro rok 2012      28 966,- Kč 

 

 

Statutární orgán 
 

Ing. Milada Pazderníková, předsedkyně sdružení 

Mgr. Kateřina Pavlíčková, místopředsedkyně sdružení 

Mgr. Hanka Slavíková, členka výboru sdružení 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Zpracovala a zapsala  

Kateřina Pavlíčková 


