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__________________________________________________________________________ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

 

 

Shrnutí činnosti za rok 2013 

 

 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování 

základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost osob z řad 

odborné i laické veřejnosti směřující k zavedení metody Montessori do výchovy dětí. 

Sdružení rovněž pokračovalo v podpoře výchovně-vzdělávacích činností realizovaných 

metodami Montessori pedagogiky a vyvíjelo aktivity k propagaci uvedených metod. 

V rámci podpory dalšího zavádění Montessori výchovných a výukových metod do mateřských 

a základních škol, se činnost sdružení v roce 2013 soustředila na šíření osvěty o Montessori 

pedagogice. I nadále sdružení podporovalo provoz Montessori základní školy Nový svět. 

Sdružení dále zaměřilo své úsilí k tomu, aby v Opavě došlo ke zřízení Montessori mateřské 

školy. 

 

Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový sv ět v Opav ě  

Také v roce 2013 občanské sdružení úzce spolupracovalo se ZŠ Nový svět v Opavě. 

Většina rodičů žáků ZŠ Nový svět jsou členy občanského sdružení Montessori Opava, 

jehož cílem je podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a 

školních zařízení. Ve školním roce 2012/2013 pracovala ve třídě jedna učitelka a jedna 

asistentka. Mzda asistentky byla z větší části hrazena o.s. Montessori Opava z finančních 

darů. Sdružení také zakoupilo pro školu některé pomůcky a hradilo některé náklady na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Z prostředků o.s. byl například hrazen kurz 

Respektovat a být respektován pro vychovatelkou Martinu Hubálkovou. 
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Jednání o z řízení Montessori mate řské školy 

Počátkem roku 2013 zástupci výboru o.s. oslovili Odbor školství Magistrátu statutárního 

města Opava s žádostí o zřízení Montessori mateřské školy. Bohužel naše žádost byla 

zamítnuta.  Vzhledem k uvedenému byla velmi překvapivá zpráva z médií, že od září 2013 

má být při Mateřské škole  17.listopadu  v Opavě zřízena třída podle principů a metod 

Montessori. 

V polovině dubna zástupci sdružení kontaktovali Mgr. Simonu Bierhausovou, ředitelku 

uvedené Mateřské školky,  s požadavkem na dodržování zásad specifikovaných v 

„Minimálním standardu pro Montessori zařízení“. Za tímto účelem byla ze strany sdružení 

nabídnuta pomoc při vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy. 

Vzhledem k častým dotazům rodičů dětí, kteří měli a mají zájem o vzdělávání metodou Marie 

Montessori, byl dne 7. 6. 2013 doručen ze strany výboru o.s. Montessori Opava primátorovi 

a Radě města Opava dopis s žádostí o kontrolu dodržování podmínek vzniku třídy s 

pedagogikou Marie Montessori ve zmíněné  mateřské škole. Dne 19.6.2013 byli zástupci o.s. 

poprvé přizváni k jednání na Odboru školství, jehož cílem bylo nalezení konstruktivního 

řešení problematiky specifikované ve zmíněném dopise. V rámci jednání bylo dohodnuto, že 

třída bude nazývána třídou s Montessori pomůckami a že o.s. Montessori Opava bude 

zajišťovat supervizi celého projektu ve spolupráci se Společností Montessori ČR. 

Jedním z hlavních cílů o.s. Montessori Opava je kvalitní Montessori vzdělávání v Opavě v 

souladu s Minimálními standardy ČR, proto zástupci o.s. nadále sledovali fungování třídy s 

Montessori pomůckami na MŠ 17. listopadu. Bohužel i přes několik pokusů o kontakt s 

ředitelkou Bierhausovou se nepodařilo domluvit konkrétní termín pro provedení supervize, 

případně pro vzájemnou konzultaci zkušeností a pravidel fungování  zmíněné „Montessori“ 

třídy. 

 

 

Seminá ř Respektovat a být respektován  

V prvním pololetí roku 2013 nabídlo občanské sdružení Montessori Opava široké 

veřejnosti seminář Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, kterého se 

zúčastnilo 20 zájemců z řad široké veřejnosti. 

 

 

Seminá ře zaměřené na děti 

Občanské sdružení Montessori Opava uspořádalo následující kurzy pro děti: 

Montessori klubík  – kurz určený pro děti v doprovodu rodiče ve věku od 1,5 do 3 let. Proběhly 

2 kurzy po 12-ti lekcích. Místo konání Babyclub Kačka, Opava, Jateční. Maximální počet ve 



 3

skupině byl 10 dětí. První kurz navštěvovalo 10 dětí, druhý kurz 7 dětí, z toho 2 děti 

absolvovaly oba dva kurzy. Náplň: pomůcky pro batolata, praktický život.  

 

Montessori klub  - kurz určený pro děti v doprovodu rodiče ve věku 3 let. Proběhly 2 kurzy po 

12-ti lekcích. Místo konání Babyclub Kačka, Opava, Jateční. Maximální počet ve skupině byl 

10 dětí. První kurz navštěvovalo 9 dětí, druhý kurz 7 dětí, z toho 6 dětí pokračovaly z prvního 

kurzu. Náplň: praktický život, smyslová výchova.  

 

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

kurzy po 12-ti lekcích + workshopy pro rodiče (v průběhu druhého kurzu). Místo konání ZŠ 

Nový svět, Komenského 13. První kurz navštěvovalo 19 dětí, z toho 15 přišlo k zápisu. Druhý 

kurz absolvovaly zapsané děti v počtu 16.  Kurzy byly vedeny Renatou Šebestovou, Denisou 

Baraňákovou, workshopy: Evou Drastichovou. Na jaře 2012 proběhla druhá část kurzu pro 

předškoláky, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili do první třídy. Na podzim roku 2012 

se rozběhl nový kurz pro předškolní děti (od 30. září 2013 do 6. ledna 2014). 

 

Hodnocení Klubu pro d ěti od 3 do 5 let (Kate řina Pavlí čková) 

 Během letních prázdnin roku 2012 se s občanským sdružením Montessori Opava 

zkontaktovala Šárka Zourková ze Zlatých Hor. Tato zkušená učitelka měla šestiletou praxi 

z Montessori mateřské školy ve Švýcarsku. Velice mne její přístup oslovil a nadchl. 

Pomůcky, které jsem neměla do té doby mezi oblíbenými, jsem si po její ukázce zamilovala. 

Jednou, když jsem opravovala svého syna při aktivitě, mne zastavila větou: Ne výsledek, ale 

proces je cílem práce dítěte. Za mnohé jsem jí vděčná a velice ráda jsem ji poznala. Klub 

pod jejím vedením však trval pouze od září do konce kalendářního roku. Z časových a 

zdravotních důvodů lektorky byla tato, pro nás jistě nadějná, spolupráce nenadále ukončena. 

 Rodiče i děti si však Klub za Šárčino krátké působení natolik oblíbili, že počítali s jeho 

pokračováním i v roce 2013 a těšili se na něj. Dohodli jsme se tedy, že se pokusím o jeho 

vedení já - ač nejsem vzděláním pedagog. Souhlasila jsem s rozpaky a velkou bázní, avšak 

motivovala mne snaha prověřit teoretické znalosti získané při studiu Diplomového kurzu 

Montessori pedagogiky. Přihlášeno bylo deset dětí s rodiči a kapacita pro velmi malou třídu 

tedy byla vyčerpána. V prostředí, které nemůžeme zcela zodpovědně nazvat připraveným, 

byly přesto nabídnuty pomůcky  z oblastí praktického života, smyslové výchovy, matematiky, 

jazyka i kosmické výchovy. Scházeli jsme vždy na elipse, pokračovali pokusem a teprve pak 

si děti vybíraly své oblíbené aktivity. Rozloučili jsme se opět v komunitním kruhu. 

Experimenty se záhy staly populární součástí Klubu a po prvním neúspěchu si všichni začali 

nosit i nepromokavé zástěrky, které se mi zpočátku nedařilo prosadit. Všechno jsem se učila 

s dětmi a rodiči i já. Musím konstatovat, že doporučení či zásady formulované Marií 
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Montessori jsou platná a fungují, co jsem se snažila přizpůsobit či vylepšit se mi po čase 

nepříjemně vrátilo.  

 Cílem pořádání klubu bylo přiblížit dětem i rodičům vyučovací metody tohoto 

vzdělávacího systému, práci s pomůckami, výchovné principy i respektující přístup. Snažila 

jsem se vzbudit zájem rodičů o tuto úžasnou metodu, inspirovat je a přispět k pokračování 

zájmu o umístění dětí do dalších tříd základní školy.  

 

 

 

Další aktivity sdružení 

 Občanské sdružení spravuje internetové stránky www.montessoriopava.webnode.cz, 

které slouží jako informační platforma pro rodiče, členy i další příznivce Montessori 

pedagogiky. 

 Formou darů a příspěvků fyzických osob získalo občanské sdružení prostředky na 

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

požadavku „připraveného prostředí“. 

 Snaha o uspořádání kurzu Kritického myšlení v Opavě byla bohužel neúspěšná. 

Lektorky kurzu odmítly uspořádat kurz mimo Ostravu. 

 

 

Plány pro další spolupráci  

 V roce 2014 plánuje občanské sdružení Montessori Opava nadále nabízet rodičům 

Kluby pro děti a ve spolupráci se ZŠ Nový svět Klub Předškolák. Narůstající zájem o kluby a 

klubíky podnítil myšlenku pronajmout stálé prostory, v nichž by probíhaly kluby pro děti a také 

semináře pro dospělé. 

 K četným žádostem rodičů sdružení zvažuje, že v červnu 2014 bude zorganizován kurz 

seznamující zájemce se zásadami   Montessori pedagogiky, a dále od září 2014 několik kurzů 

zaměřených na ukázky praktické práce s konkrétními pomůckami. 

 Občanské sdružení se znovu pokusí oslovit lektorky kurzu Kritické myšlení a případně 

také uspořádá kurz typologie MBTI v Opavě. 
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Finanční zpráva za rok 2013 
 
Zůstatek z roku 2012:                 160.279,- Kč 
  
  
Příjmy v roce 2013: 
příjmy za kurzy                           195.625,- Kč 
členské příspěvky a dary            313.400,- Kč 
  
PŘÍJMY CELKEM:                      509.025,- Kč 
  
  
  
Výdaje v roce 2013: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) 
+ mzdy p. Šebestové aj. 
+vybavení Montessori učebny a další provozní náklady 
  
VÝDAJE CELKEM:                     435.378,- Kč 
  
Zůstatek pro rok 2014:             233.925,- Kč 
 

 

Statutární orgán 

 

Mgr. Dalibor Kuba, předseda sdružení 

Dd.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 


