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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 
 
Shrnutí činnosti za rok 2016 
 
   Hlavním cílem spolku v roce 2016 bylo i nadále sdružovat zájemce z řad odborné i laické 
veřejnosti a podporovat výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori 
pedagogiky.  
   V první polovině roku 2016 spolek pokračoval v podpoře provozu Montessori základní 
školy Nový svět zejména finančně platbou darů. Ve školním roce 2015/2016 spolek hradil 
z finančních darů rodičů žáků ZŠ Nový svět pomůcky, spotřební materiál a mzdy. Spolek 
se také podílel na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
   V průběhu roku 2016 však byla svolána valná hromada, na které bylo odhlasováno 
ukončení adresné spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě. Členové spolku rozhodli o 
rozšíření podpory na všechny zařízení, která ctí Montessori pedagogiku. 
   Po této valné hromadě došlo k úbytku členů spolku, zejména z řad rodičů žáků ZŠ Nový 
svět. 
     Po zkušenosti s provozem Montessori centra pro děti ve věku 3-6 let v prostorech na 
Horním náměstí 48 v Opavě z minulých dvou let bylo Montessori centrum přestěhováno 
do nových prostor ve Lhotě u Opavy, kde byly spolku nabídnuty příznivější ekonomické 
podmínky. Provoz Montessori centra ve Lhotě byl zahájen v září 2016. 
 
 
Nabídka pro děti 3-6 let v Montessori centru 
 
   Od ledna 2016 probíhaly v Montessori centru Montessori aktivity s lektorkami Hankou a 
Ivanou. Kurz předškolák II probíhal pod záštitou ZŠ Nový svět v prostorách školy. V centru 
nadále pokračovala jóga pro děti ve věkových skupinách 3-6 let a 6 let a výše s Luckou a 
Angličtina s prvky Montessori s Petrou. Středeční Montessori den pro předškolní děti byl 
obohacen o bilingvní výuku vytvořením česko-anglického prostředí. Lektorkami zajišťujícími 
Montessori den byly Hanka a Petra.  
   Od září 2016 byl vzhledem k přestěhování Montessori centra do Lhoty u Opavy program 
upraven. O krátkodobé aktivity v centru neprojevili rodiče dětí zájem, proto po zbytek roku 
nebyly realizovány. Montessori den byl naopak rozšířen o možnost navštěvovat centrum 
po dva dny v týdnu. MD probíhal každé pondělí a úterý od 7:30, kdy se děti setkávaly na 
nádraží Opava východ a společně s lektorkami vyrazily vlakem do Lhoty u Opavy, do 
15:15, kdy si rodiče vyzvedávali děti opět v Opavě na nádraží. V centru pracovaly děti 
v připraveném prostředí podle Montessori principů. Nové prostory ve Lhotě nám nabízely 
rozmanité možnosti aktivit v přírodě, ať už na hřištích, v lese nebo procházkách přírodním 
prostředím. MD navštěvovalo celkem 21 dětí. 
 
 
Nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost 
 
   O víkendu 18.-19. dubna 2016 proběhl kurz paní Evy Štarkové – Rozvíjení 
matematického myšlení: Aritmetika I. a II. Praktickou přednášku Na čem stojí Montessori 
vedla Mgr. Hanka Slavíková v pátek 20.5. 2016. V průběhu února až dubna proběhla série 



workshopů Ivy Rádkové s výrobou pomůcek pro počáteční psaní a čtení, matematiku a 
kosmickou výchovu.  
   Petra Glabazňová uspořádala přednášku pro rodiče o komunikaci s nejmenšími dětmi 
Baby Signs: znakování s miminky. 

 
 
Další aktivity sdružení 
 
   Spolek spravuje internetové stránky www.montessoriopava.webnode.cz, které slouží 
jako informační platforma pro rodiče, členy i další příznivce Montessori pedagogiky. O 
činnosti Spolku rovněž informuje sociální síť Facebook. 
   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. 

 
 
Plánované činnosti na další rok 
 
   V roce 2017 plánuje spolek Montessori Opava přestěhovat svůj provoz zpět do Opavy, 
tak aby mohl nabídku své činnosti rozšířit. Kromě třídy pro děti ve věku 3-6 let plánujeme 
zařídit připravené prostředí pro děti od 0 do 3 let a nabízet aktivity a vzdělávání v oblasti 
Montessori metody jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Opět plánujeme nabízet jógu a 
angličtinu s prvky Montessori pro děti. 
 

 
Finanční zpráva za rok 2016 
 
Zůstatek z roku 2015: 372.594,- Kč 
Příjmy v roce 2016: 
příjmy za kurzy + ostatní dary  
členské příspěvky a dary  
PŘÍJMY CELKEM:  
Výdaje v roce 2016: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) + mzdy +vybavení Montessori 
učebny, centra a další provozní náklady 
VÝDAJE CELKEM:  
Zůstatek pro rok 2017:  
 

 
Veronika Kotůlková, předsedkyně spolku 
Hanka Slavíková, místopředsedkyně spolku 
Michaela Müllerová, členka výboru spolku 
Petra Glabazňová, členka výboru spolku 
Michaela Tajovská, členka výboru spolku 
 
 
Zpracovala a zapsala 
Petra Glabazňová 


