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DEKLARACE  MONTESSORI  EUROPE  Z  GOTHENBURGU  16.10.2005 
 

 
Požadovaná kriteria pro Montessori školy pro každý věk: 
 

1. V každé skupině je alespoň jeden dospělý vyškolený v Montessori pro 
odpovídající věkovou skupinu v souladu se zásadami uvedenými níže. 

2. Každá skupina má připravené prostředí odpovídající potřebám věkové 
skupiny, v souladu s teorií Dr. Montessori. 

3. Prostředí každé skupiny zahrnuje plnou škálu Montessori aktivit a materiálů 
vhodných pro danou věkovou skupinu. 

4. V téže skupině jsou děti různého věku, aby bylo umožněno nezávislé, 
kooperativní a interaktivní učení se. 

5. Každé dítě má možnost nerušené práce (pracovní cykly) po dvě a půl až tři 
hodiny každý den. 

6. Svobodná volba dítěte je zásadní součástí pedagogického programu v každé 
skupině. 

7. Dospělí respektují osobnost a práva dítěte. 

8. Dospělí, kteří pracují s danou skupinou, denně dítě pozorují. 

9. Svoboda pohybu a volby jsou základem pro vzdělávání dětí do 3 let. 

10. Smyslová výchova a strukturovaná svoboda jsou základem pro vzdělávání 
dětí od 3 do 6 let. 

11. Kosmická výchova a učení se dané vlastní volbou jsou základem pro 
vzdělávání dětí od 6 do 12 let a adolescentů. 

12. Montessori skupiny mají cíl pomáhat dětem stát se nezávislými, za sebe 
odpovědnými žáky. 
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TŘÍDA MŠ A ZŠ MONTESSORI  - MINIMÁLNÍ STANDARD V ČR 
 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací působení: 

▪ třídy - skupiny dětí jsou věkově smíšené (nejméně dva až tři ročníky po sobě jdoucí) 

▪ děti mají možnost nerušené „volné“ práce 2,5 – 3 hod denně (v ZŠ není výuka členěna na 
vyučovací hodiny podle pravidelného rozvrhu, není dělena přestávkami a zvoněním) 

▪ učitel pracuje s chybou a pochvalou dle zásad a principů pedagogiky Montessori; není 
podporována soutěžní a srovnávací atmosféra mezi dětmi, zásadně se pro hodnocení práce 
dítěte nepoužívají tresty a odměny  

▪ pro práci dětí je vytvořena klidná a podnětná atmosféra, která podporuje dítě ve vlastním 
objevování a učení v rámci svobodné volby (dle pravidel) 

▪ děti se podílejí na vytváření pravidel soužití ve třídě, pravidla vymezují bezpečné prostředí 
pro každé dítě 

pro ZŠ:  

▪ výsledky práce žáků jsou shromažďovány jako portfolia, jsou vedeny záznamy o individuálním 
pokroku a postupu  

▪ hodnocení na vysvědčení je jen slovní (objektivní popisným jazykem), výroky nesrovnávají 
dítě s ostatními a jsou motivující pro další práci dítěte  

 

Podmínky pro výchovné a vzdělávací prostředí: 

Zařízení místnosti představuje specifické uspořádání nábytku a vhodných materiálů a pomůcek, 
pohodlí a hygienické podmínky respektující vývojové období a individuální práci dětí, pro které je 
třída určena - připravené prostředí: 

▪ je připraven Montessori materiál a aktivity vhodné pro aktuální vývojové období a potřeby 
dětí 

▪ materiály a aktivity jsou pro děti přehledně uspořádány podle oblastí vzdělávání a  přístupné 
dětem  v nezakrytých policích 

▪ děti mají možnost vymezit si svou pracovní plochu (tácy, koberečky, podložky při práci) 

▪ stolky jsou sestaveny pro práci jednotlivců, dvojic i skupinek dětí 

▪ v místnosti je prostor pro setkání dětí ke společné komunikaci, sdílení a společným aktivitám 
s učitelem; pro předškolní věk je vyznačena elipsa také pro cvičení koncentrace a ticha 

▪ je připraven prostor pro pohodlnou práci i relaxaci dětí, místo pro osobní věci dítěte 
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Personální podmínky: 

▪ pedagog absolvoval minimálně 300 hod kurz o výchově a vzdělávání metodou Montessori 
v ČR nebo v zahraničí (s doplněním semináře o výuce českého jazyka) 

▪ vytváří prostředí, ve kterém je respektována individuální osobnost a práva dítěte 

▪ vztah s dětmi buduje na principu empatie, má partnerský přístup k dětem s ohledem na 
stupeň vývoje dítěte 

▪ při práci s dětmi není pedagog zaměřen na výkon dítěte, ale vede „objektivní lekce“ 

▪ denně pozoruje děti při práci a o jejich práci a postupu si vede pedagogické záznamy 

▪ je ochoten se stále profesně i osobnostně vzdělávat 

▪ vytváří prostředí pro komunikaci rodiny a školy a podporuje spolupráci školy a rodiny 

▪ spolupracuje na obohacování vzdělávacího prostředí novými materiály a pomůckami   

▪ spolupracuje s ostatními kolegy v zařízení, je ochoten poradit a pomoci méně zkušeným 
kolegům v realizaci pedagogiky Montessori 

▪ alespoň pasivně se na profesní úrovni informuje či zúčastňuje informačních setkání, seminářů 
a konferencí o metodě Montessori 

▪ dle svých možností se aktivně zapojuje do šíření principů filosofie Montessori mezi 
pedagogickou a rodičovskou veřejnost 

 

Minimální standard vychází z deklarovaných zásad mezinárodních Montessori konferencí. Tyto zásady pak 
respektují Montessori zařízení na celém světě stejně. Předností Montessori systému je tedy také to, že na 
celém světě se dítě potká se stejným fyzickým a výchovným prostředím, stejnými materiály a navazuje velmi 
přirozeně na dříve získané poznatky a dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


