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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 
 
Shrnutí činnosti za rok 2018 
 
   Mezi hlavní cíle spolku i nadále patří sdružovat zájemce z řad odborné i laické veřejnosti 
a podporovat výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori 
pedagogiky. Dále byla činnost spolku rozšířena o poskytování péče o dítě v dětské 
skupině. 
   Na začátku roku 2018 spolek dále provozoval činnost v prostorách Montessori centra U 
Cukrovaru v Opavě, od dubna byl pak provoz Montessori centra přesunut do nových 
prostor na Nám. Sv. Hedviky. Zde byl zahájen provoz dvou dětských skupin, které byly 
podpořeny v rámci výzvy 132 OPZ. 
      
 
Nabídka pro děti 3-6 let v Montessori centru 
 
   Od ledna do dubna 2018 byl dále provozován dětský klub. Dětem jsme nabízeli 
připravené prostředí v souladu s principy Montessori metody.  
   V dubnu 2018 proběhl zápis do registru dětských skupin a spolek zahájil provoz dvou 
dětských skupin: Montessori DS pro děti ve věku 1-3 let a Montessori DS pro děti ve věku 
3-6 let. Kapacita DS 1-3 je 8 dětí, kapacita DS 3-6 je 16 dětí. 
   Kromě péče o děti v dětské skupině jsme dětem nabízeli jógu pro předškolní i školní děti 
a angličtinu pro děti 3-6 let s prvky Montessori. Dále v Montessori centru probíhaly dílničky, 
např. velikonoční dílnička nebo stavba hmyzích hotelů. 
 
 
Nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost 
 
   Na začátku roku proběhla série seminářů Montessori pro věk 0-3, které byly zaměřeny 
jak na péči o dítě v domácím prostředí, tak pro péči o dítě v jesličkách, miniškolce či dětské 
skupině. Semináře vedla Petra Glabazňová, držitelka AMI diplomu pro práci s dětmi ve 
věku 0-3. 
   V rámci projektu Pomáháme školám růst, Komplexní program rozvoje inkluzivního 
vzdělávání v MŠ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550) jsme uspořádali několik setkání 
pro pedagogy i širší veřejnost, např. Montessori od narození do dospělosti, Dítě ve věku 
3-6 let ve školce a v rodině, které vedl Radek Glabazňa. 
   Veřejnost se měla možnost seznámit s novými prostory Montessori centra během Dne 
otevřených dveří.  
 
 
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. 



   Pro provoz dětských skupin byly upraveny prostory, tak aby splňovaly veškeré 
požadavky. Byl zhotoven či nakoupen nábytek, vybavení a pomůcky.  
 
 
Plánované činnosti na další rok 
 
   V roce 2019 bude spolek Montessori Opava dále provozovat dětské skupiny pro děti ve 
věku 1-3 roky a 3-6 let. Budou probíhat přednášky a akce pro děti i pro širokou veřejnost.  
   V roce 2019 bude připravována nová žádost o podporu stávajících dětských skupin. 
 

 
Finanční zpráva za rok 2018 
 
Zůstatek z roku 2017:  
Příjmy v roce 2018: 
příjmy za kurzy + ostatní dary  
členské příspěvky a dary  
PŘÍJMY CELKEM:  
Výdaje v roce 2018: 
náklady na kurzy (platby přednášejícím, nájem, aj.) + mzdy +vybavení Montessori 
učebny, centra a další provozní náklady 
VÝDAJE CELKEM:  
Zůstatek pro rok 2019:  
 

 
Petra Glabazňová, předsedkyně spolku 
 
 
Zpracovala a zapsala 
Petra Glabazňová 


