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__________________________________________________________________________ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

 

Shrnutí činnosti za rok 2014 

V roce 2014 bylo občanské sdružení Montessori Opava dle platné legislativy ČR 

transformováno na spolek Montessori Opava. Stejně jako v minulých letech bylo i v roce 

2014 hlavnim cílem spolku sdružovat zájemce z řad odborné i laické veřejnosti a 

podporovat výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori pedagogiky 

nejen formou propagační a popularizační činnosti. Od ledna roku 2014 začal spolek 

nabízet řadu aktivit pro děti ve věku 3-6 let v nově vybudovaném Montessori centru. 

Spolek také dále podporoval provoz Montessori základní školy Nový svět. Mimoto zaměřili 

členové spolku své úsilí k tomu, aby v Opavě v blízké budoucnosti došlo ke zřízení 2. 

stupně Montessori základní školy. 

 

Spolupráce se ZŠ Nový sv ět v Opav ě  

Většina rodičů žáků ZŠ Nový svět jsou členy spolku Montessori Opava, jehož cílem je 

podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a školních zařízení. 

Ve školním roce 2013/2014 spolek hradil z finančních darů rodičů žáků ZŠ Nový svět 

pomůcky, spotřební materiál a mzdy. Spolek také hradil další vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

 

Kurz P ředškolák II. 

Po uzavření zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Nový svět v lednu 2014 nabídl spolek „Kurz 

předškolák II“ jako přípravu 20 přijatých dětí na první třídu. Kurz probíhal od 3. 3. 2014 do 

26. května 2014 v budově školy a byl veden učitelkami Denisou Baraňákovou a Martinou 

Pácaltovou. Paralelně s Kurzem Předškolák probíhal workshop pro rodiče, který je 

seznámil se základními principy Montessori pedagogiky, a se způsobem práce 

v Montessori škole. Kurz vedla Mgr. Eva Anna Drastichová. 

 

Kurz P ředškolák I. 

Od září 2014 byl v nabídce spolku Montessori Opava opět první běh Kurzu Předškolák, 

který vedly Mgr. Denisa Baraňáková a Mgr. Martina Pacáltová. Cílem kurzu bylo seznámit 
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děti s principy práce v ZŠ Montessori typu a aktivity z oblasti praktické a smyslové 

výchovy. Kurz probíhal v době od 29. září 2014 do 12. ledna 2015 a absolvovalo jej 31 

dětí.  

 

Nabídka dalších Montessori aktivit pro d ěti 

Spolek Montessori Opava uspořádal v roce 2014 ještě dva Montessori kurzy pro děti, které 

se konaly v Baby clubu Kačka v Opavě na Jateční ulici. Pro děti od 1,5 do 3 let spolek 

nabídl ve spolupráci s Babyclubem „Montessori klubíček“, pro děti ve věku 2-4 let 

„Montessori klubík“. Obě aktivity probíhaly každý týden v době od 27. února 2014 do 

5. června 2015 a vedla je Mgr. Renata Šebestová. Cílem bylo přiblížit dětem i rodičům 

vyučovací metody Montessori vzdělávacího systému, práci s pomůckami, výchovné 

principy i respektující přístup. Díky těmto aktivitám se opět podařilo vzbudit zájem rodičů o 

metodu Marie Montessori, inspirovat je a přispět k pokračování zájmu o umístění dětí do 

dalších tříd základní školy Nový svět. 

 

Nabídka vzd ělávacích kurz ů pro ve řejnost 

V roce 2014 nabídl spolek Montessori Opava široké veřejnosti hned několik možností 

vzdělávání v oblasti Montessori pedagogiky: 

14. června 2014 se uskutečnil seminář „Principy pedagogiky Marie Montessori aneb 

pro ř moje dít ě chodí do Montessori základní školy? “. Seminář byl určen rodičům, 

prarodičům a dalším zájemcům, kteří jsou otevřeni vnímat nové možnosti ve výchově a 

vzdělávání dětí a chtěli si vyzkoušet něco z Montessori metody na vlastní kůži. Lektorka 

Mgr. Kateřina Pavlíčková 12 účastníků semináře seznámila s metodou, principy a 

vybranými pomůckami pro děti do 9 let. 
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V říjnu a listopadu 2014 proběhlo v budově Základní školy a Praktické školy v Opavě pod 

vedením PhDr. Ivany Rádkové pět seminářů na téma “Montessori – co lze vyrobit 

doma ”. Účastníci seminářů se seznámili s pomůckami pro jednotlivé oblasti pedagogiky 

Marie Montessori (praktický život, smyslová výchova, jazyková výchova, matematika a 

geometrie, kosmická výchova), které lze vyrobit doma. Dle zájmu bude spolek do 

budoucna uvažovat o navazujících workshopech výroby pomůcek.  

 

Rekonstrukce prostor pro Montessori centrum 

V listopadu 2014 získal spolek od magistrátu města k dispozici prostory v Opavě na 

Horním náměstí 48. Ty však bylo nutné zrekonstruovat. Úprav prostoru se zúčastnila řada 

dobrovolníků z řad členů spolku.  

             

 

 

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. 

Rovněž sociální síť Facebook informuje o činnosti Spolku.  

Formou darů a příspěvků fyzických osob získal spolek prostředky na vybavení Montessori 

učeben učebními pomůckami v rámci požadavku „připraveného prostředí“ a na kurzy 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Nový svět. 

Na podzim roku 2014 se uskutečnilo několik schůzek zástupců spolku s vedením ZŠ Nový 

svět o možnosti zřízení 2. stupně Montessori školy v Opavě od roku 2017/18. Prozatím se 

nepodařilo vyjednat nic konkrétního, jednání budou pokračovat také v roce 2015.  

 

 

Plánované činnosti na další rok  

V roce 2015 plánuje spolek Montessori Opava nabízet řadu aktivit v nově vybudovaném 

Montessori centru. V plánu jsou mimo jiné Montessori aktivity pro děti ve věku 3-6 let, 
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angličtina s prvky Montessori a jóga pro děti.  Z kurzů pro dospělé chce spolek 

uspořádat pokračující „Respektovat a být respektován“ a postupně všechny stupně 

Montessori seminářů vedených paní Evou Štarkovou. Uspořádání dalších akcí vyplyne 

z aktuální poptávky. 

 

 

Finanční zpráva za rok 2014 

  
Zůstatek z roku 2013:                 233.925,- Kč 
  
  
Příjmy v roce 2014: 
příjmy za kurzy                           153.550,- Kč 
členské příspěvky a dary             345.600,- Kč 
  
PŘÍJMY CELKEM:                    499.150,- Kč 
  
  
Výdaje v roce 2014: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) 
+ mzdy  
+vybavení Montessori učebny, centra a další provozní náklady 
  
VÝDAJE CELKEM:                  531.826,- Kč 
  
Zůstatek pro rok 2015:             201.249,- Kč 
 

 

 

 

Statutární orgán 

 

Dr. phil. Veronika Kotůlková, předsedkyně spolku 

Mgr. Hanka Slavíková, místopředsedkyně spolku 

Michaela Müllerová, členka výboru spolku 

Petra Glabazňová, členka výboru spolku 

Zuzana Vrtišková, členka výboru spolku 

 

 
 
       Zpracovala a zapsala  

Veronika Kotůlková 


