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__________________________________________________________________________ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 

 

 

Shrnutí činnosti za rok 2012 

 

V souladu s hlavním cílem občanského sdružení Montessori Opava, jímž je podporovat další 

zavádění Montessori výchovných a výukových metod do mateřských a základních škol, se 

činnost sdružení v roce 2012 soustředila na šíření osvěty o Montessori pedagogice a na 

přípravu otevření Základní školy Nový svět, která zahájila provoz v září 2012.  

Proto občanské sdružení i v roce 2012 sdružovalo zájemce z řad odborné i laické 

veřejnosti, podporovalo výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori 

pedagogiky a zabývalo se propagační a popularizační činností. 

 

Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový sv ět v Opav ě  

Dne 3. září 2012 byla slavnostně otevřena ZŠ Nový svět, která vznikla z iniciativy 

občanského sdružení Montessori Opava, v němž se angažovali jak rodiče budoucích 

žáků, tak pedagogové. Opavští zastupitelé myšlenku na založení první Montessori 

základní školy v Moravskoslezském 

kraji podpořili a umožnili tak její 

vznik. Škola byla zapsána do 

rejstříku škol a školských zařízení 6. 

ledna 2012. Základní škola otevřela 

jednu věkově heterogenní třídu 

s kapacitou 20 dětí, která byla také 

naplněna.  

Všichni rodiče žáků ZŠ Nový 

svět jsou členy občanského 

sdružení Montessori Opava, jehož 

cílem je podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a školských 
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zařízení. Ve třídě pracovala jedna učitelka a jedna asistentka, jejíž mzda byla z větší části 

hrazena o.s. Montessori Opava z finančních darů. Sdružení také zakoupilo pro školu 

některé pomůcky, hradilo některé náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a přispělo také na školní výlet. 

Počátkem roku 2012 proběhl kurz základních principů Montessori pro rodiče dětí 

navštěvujících ZŠ Nový svět: 

 

Hodnocení seminá ře pro rodi če dětí z klubu P ředškolák (Kate řina Pavlí čková) 

 V lednu 2012, po zápise žáků do první třídy nově se otevírající základní školy Nový 

svět, se téměř všichni rodiče stali členy našeho občanského sdružení. Většina již základní 

informace o Montessori pedagogice měla ze seminářů Dr. Evy Štarkové, přesto se objevili 

noví zájemci o tento alternativní směr až při zápise. 

 Po poradě s vedením školy, sdružení navázalo spolupráci s Mgr. Mariem Večerkem, 

který toho času působil jako učitel v soukromé Montessori mateřské škole Sofie v Říčanech 

u Prahy. Tento lektor seznámil rodiče v několika lekcích se základy všech odvětví Montessori 

pedagogiky, z praktického života, rozvoje smyslů, matematiky, mateřského jazyka i kosmické 

výchovy. Poslední lekce probíhala jako prezentace pomůcek, které si měli rodiče sami doma 

vyrobit či připravit na základě informací, získaných při tomto semináři. 

 Dotazy v průběhu kurzu se však týkaly především školního období a dětí ve věku od 

6 do 12 let, často se rodiče dotazovali na konkrétní fungování budoucí školy. Tyto cílené 

otázky si vynutily další setkání rodičů s vedením školy a budoucími učitelkami. Především 

učitelka Eva Anna Drastichová napříště nahradila tyto semináře svými konkrétními kurzy 

z programu Šance Montessori.  

 

 

Seminá ře Evy Štarkové 

 Občanské sdružení uspořádalo během roku 2012 tři 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. Cílem 

seminářů bylo seznámení s metodou, principy a pomůckami.  
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4. a 5 února se konal seminář 

Aritmetika, který tematizoval rozvoj 

matematického myšlení na 

poli aritmetiky pro děti od 1 do 12 let. 

26. - 27. května proběhl seminář 

Kosmická výchova a na konci roku, 8. 

a 9. prosince občanské sdružení 

nabídlo seminář Mateřský jazyk a 

Zlomky.  

 
 
Seminá ř Respektovat a být respektován  

 V prvním pololetí roku 2012 nabídlo občanské sdružení Montessori Opava široké 

veřejnosti seminář Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Semináře se 

zúčastnilo 25 zájemců o respektující přístup jak k dětem, tak k dospělým. 

 

 

Montessori aktivity pro d ěti 

Vzhledem k tomu, že v Opavě stále není mateřská škola aplikující Montessori pedagogiku, 

nabízí občanské sdružení rodičům 2-5 letých dětí následující Montessori aktivity: 

Montessori klubí ček – kurz určený pro děti 

v doprovodu rodiče ve věku od 1,5 do 3 let. 

Proběhly 3 kurzy po 12-ti lekcích. Místo konání ZŠ 

Nový svět, Komenského 13. Maximální počet ve 

skupině byl 10 dětí. Celkem kurzy prošlo 15 dětí.  

Montessori klubík  - kurz určený pro děti 

v doprovodu rodiče ve věku od 3 do 5 let. Proběhly 

3 kurzy po 12-ti lekcích. Místo konání ZŠ Nový svět, 

Komenského 13. Maximální počet ve skupině byl 10 

dětí. Celkem kurzy prošlo 15 dětí. Mnohé absolvovaly všechny tři kurzy.  Děti se scházely 

jednou týdně, učily se pracovat s Montessori pomůckami, rozvíjely své přirozené schopnosti, 

samostatnost a kreativitu. 

 

Kurz P ředškolák I., II.-  kurz určený pro předškolní děti bez doprovodu rodiče. Proběhly 2 

kurzy - po 12-ti lekcích a po 15-ti lekcích. Místo konání ZŠ Nový svět, Komenského 13. První 

kurz navštěvovalo 11 dětí, z toho 7 přišlo k zápisu. Druhý kurz absolvovaly zapsané děti 
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v počtu 10. Kurz vedla: Renata Šebestová. Kurz Předškolák začal děti připravovat na 

specifický způsob práce a dodržování pravidel.  

 

Další aktivity sdružení 

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

internetových stránkách www.montessoriopava.webnode.cz, které sdružení spravuje. 

 Formou darů a příspěvků fyzických osob získalo občanské sdružení prostředky na 

vybavení Montessori učebny drobnými učebními pomůckami, potřebami a organizéry v rámci 

požadavku „připraveného prostředí“. 

 

 

Plány pro další činnost ob čanského sdružení   

I nadále zůstává jednou z hlavních priorit občanského sdužení Montessori Opava v podpoře 

Montessori ZŠ Nový svět, a to konkrétně v těchto oblastech: 

1) proškolovat kontinuálně pedagogy ve specifických didaktických metodách (Diplomový 

kurz Výchova a vzdělávání dětí Metodou Marie Montessori,  akreditovaný MŠMT),  

2) zajistit dokoupení specifických 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 specifických didaktických pomůcek.  

 

Další z priorit je jednání s Magistrátem statutárního města Opava o zřízení Montessori 

mateřské školy. 

V roce 2013 plánuje o.s. nabídnout další vzdělávací kurzy Evy Štarkové a další běh kurzu 

Respektovat a být respektován. V plánu je také oslovit realizátory kurzu Kritické myšlení a 

nabídnout ho zájemcům v Opavě.  

 

 

Finanční zpráva za rok 2012 
 
Zůstatek z roku 2011:                  28.966,- Kč 
  
Příjmy v roce 2012: 
příjmy za kurzy                           283.973,- Kč 
členské příspěvky a dary            173.310,- Kč 
  
PŘÍJMY CELKEM:                      457.283,- Kč 
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Výdaje v roce 2012: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) 
+ mzdy p. Šebestové aj. 
+vybavení Montessori učebny a další provozní náklady 
  
VÝDAJE CELKEM:                     325.970,- Kč 
  
Zůstatek pro rok 2013:             160.279,- Kč 
 

 

 

 

Statutární orgán 

 

Mgr. Dalibor Kuba, předseda sdružení 

Dr. phil. Veronika Kotůlková, místopředsedkyně sdružení 

PhDr. Denisa Binarová, členka výboru sdružení 

Michaela Müllerová, členka výboru sdružení 

Mgr. Hanka Slavíková, členka výboru sdružení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Zpracovala a zapsala  

Veronika Kotůlková 


