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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 
 
Shrnutí činnosti za rok 2017 
 
   Hlavním cílem spolku v roce 2017 bylo i nadále sdružovat zájemce z řad odborné i laické 
veřejnosti a podporovat výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori 
pedagogiky.  
   V tomto roce spolek dále provozoval činnost v prostorách základní školy ve Lhotě u 
Opavy, konkrétně do konce školního roku 2016/2017. Od září 2017 se pak aktivity pro děti 
i dospělé dočasně přesunuly zpět do Opavy.  
   Na začátku roku byla podaná žádost v rámci výzvy č. 132, OPZ na vybudování dětských 
skupin pro děti ve věku 1-3 roky a pro děti ve věku 3-6 let. Oba projekty byly doporučeny 
k podpoře. Záměrem bylo zahájit činnost DS od září 2017. Vzhledem ke stavu 
vytipovaných prostor, který se ukázal být nevyhovující z hlediska požární ochrany, bylo 
ale nutné provoz DS odložit na rok 2018. 
     Do začátku provozu DS dále pokračoval provoz dětského klubu. 
 
 
Nabídka pro děti 3-6 let v Montessori centru 
 
   Od ledna 2017 dále pokračoval bilingvní Montessori den v Montessori centru ve Lhotě u 
Opavy. 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. 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. Lektorkami byly Hanka, Petra a Katka. 
   Po přestěhování Montessori centra zpět do Opavy v září měly děti možnost navštěvovat 
Montessori klub denně. K aktivitám opět přibyla jóga pro předškolní i školní děti a 
angličtina s prvky Montessori. 
 
 
Nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost 
 
   Veřejnost se měla možnost seznámit s činností spolku Montessori Opavy během Dne 
otevřených dveří. Dále jsme připravili seznámení se s Montessori přístupem nejen pro 
rodiče dětí, které navštěvovaly dětský klub.  

 
 
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. 



   Po oznámení o podpoření projektů na vybudování Dětských skupin probíhaly v létě 
intenzivní jednání o nových prostorech, byl vytvořen návrh na vybudování prostor pro DS 
tak, aby byly splněny veškeré podmínky pro budoucí zápis do registru DS. 

 
 
Plánované činnosti na další rok 
 
   V roce 2018 plánuje spolek Montessori Opava vybudovat a provozovat dětské skupiny 
pro děti ve věku 1-3 roky a 3-6 let. Dále budou probíhat přednášky a akce pro děti i pro 
širokou veřejnost. 
 

 
Finanční zpráva za rok 2017 
 
 

Zůstatek z roku 2016: 70.517,- 
Příjmy v roce 2017: 
příjmy za kurzy + ostatní dary -- 253.865,- 
členské příspěvky, dary a ostatní - 1.039.016,- 
PŘÍJMY CELKEM: 1.292.881,- 
Výdaje v roce 2017: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) + mzdy +vybavení Montessori - 
446.614,- 

učebny, centra a další provozní náklady 
VÝDAJE CELKEM: 446.614,- 
Zůstatek pro rok 2018: 916.784,- 
 
 
Petra Glabazňová, předsedkyně spolku 
 
 
Zpracovala a zapsala 
Petra Glabazňová 


