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Pavla Hanáková
předsedkyně spolku Montessori cesta, z.s. 

Setkáváme se nad výroční zprávou mapující školní rok, který byl pro děti, učitele, rodiče a celou 
naši společnost nečekaně náročný. Ve druhém pololetí došlo k uzavření školních budov a přesunu 
výuky do distanční formy. Většinu aktivit, které ve škole podporujeme, jsme museli přesunout před 
obrazovky počítačů. Naše projekty, které jsme s velkou péčí vybudovali, musely být přerušeny. 
Setkávací aktivity zrušeny či odloženy. Jsme spolkem rodičů podporujícím Montessori devítiletku 
v Praze, Modřanech. Na následujících stranách se společně ohlédneme za školním rokem, který 
prověřil naše schopnosti reagovat na nečekané výzvy a objevovat nové možnosti podpory práce 
našich dětí a učitelů. Historicky poprvé jsme se museli spokojit s podporou na dálku a omezenou 

možností osobních setkání a společných zážitků. 

ÚVODEM

Mirka Kellovská
vedoucí programu Montessori cesta

Děkuji za možnost vyjádřit touto formou velkou radost ze spolupráce učitelů Montessori 
programu se spolkem rodičů Montessori cesta. Fungování tříd a potažmo celého programu si 
bez podpory rodičů, a to nejen té finanční ale i osobní, nedovedu vůbec představit. Aktivity, které 
souvisí s  přírodní zahradou, odpolední školou, materiálním zabezpečením tříd, odpoledními, 
víkendovými i prázdninovými aktivitami, s podporou rodičů radou a zpětnou vazbou jsou pro 
nás nedocenitelné. 
Vím, že se vyjadřuji za všechny kolegy, když tvrdím, že je pro je pro naši práci s dětmi důležité být 
co nejvíce v kontaktu i s jejich rodiči, a společnými silami budovat komunitní školu tak, jak se již 
druhou desítku let snaříme. Většinu společných setkání nám distanční výka znemožnila, a právě 
proto si důležitost vzájemných setkání a podpory ceníme.



KDO JSME?

Jsme spolkem rodičů a učitelů dětí vzdělávaných 
v programu Montessori na Základní škole a mateřské škole 
Na Beránku v Praze 12, Modřanech. 

Budujeme fungující veřejnou Montessori devítiletku 

Podporujeme aktivity přesahující běžnou výuku na 
veřejné základní škole, zajišťujeme materiály a pomůcky 
potřebné pro výuku 

Budujeme přírodní zahradu 

Předáváme zkušenosti dalším inovativním školám 

Tvoříme komunitu kolem školy, organizujeme kulturní, 
sportovní a vzdělávací akce



2004

2005

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2017

Návštěva Základní Montessori školy ve švýcarském 
Lucernu, hledání podpory pro otevření Montessori třídy 
u vedení škol v Praze 12

Založení občanského sdružení rodičů na podporu výuky 
Montessori Modřany otevření první třídy v ZŠ Na Beránku

Návštěva Montessori školy v německém Limbachu, 
seznámení se s prací v trojročí

Věkově homogenní třídy se mění na trojročí – věkově 
smíšené skupiny

Absolvování kurzů v bavorském Tegernsee seznamování 
se s organizací druhého stupně v programu Montessori

Otevření 6. ročníku na druhém stupni, spolek rodičů se 
mění na Montessori cestu

Zahájení projektu Přírodní zahrada

Zahájení projektu Děti Země podle Marie Montessori na 
druhém stupni

První absolventi Montessori devítiletky odchází na 
střední školy

NAŠE HISTORIE



MONTESSORI DEVÍTILETKA

Budujeme veřejnou základní školu, která rozvíjí člověka jako celek 
a připravuje ho na stále se měnící společnost. Výuka probíhá ve 
věkově smíšených třídách, takzvaných trojročích.

Vybavujeme třídy Montessori pomůckami a dalším potřebným 
materiálem pro výuku. K dětem přistupujeme individuálně, 
spolufinancujeme zvýšený počet pedagogů, anglických lektorů 
a specialistů. Vyučujeme angličtinu v méně početných skupinách, 
lektor je dětem k dispozici celý týden, zapojujeme do výuky rodilé 
mluvčí.

Organizujeme tématické anglické konference, na kterých děti 
v angličtině prezentují vybraná témata.

9 ročníků

12 tříd 43 pedagogů263 žáků

520 rodičů

301 členů spolku



UČÍME PRO ŽIVOT

Přirozeně propojujeme formální a neformální vzdělávání, nabízíme pestrý 
odpolední program pro děti.

Všechny děti v prvním a druhém trojročí navštěvují odpolední školu, která 
umožňuje obohatit výuku dalšími nadstavbovými aktivitami nad rámec výuky.

243 dětí v odpolední škole
108 dětí v monteklubu
4 vychovatelé

8 příměstských táborů
85 dětí
16 lektorů

36 kroužků týdně
312 míst pro děti
16 lektorů



PODPORUJEME NAŠE UČITELE

Našim cílem je vytvořit ve státní škole příjemné klima tvořené nejen prostředím, ale hlavně skvělými lidmi - učiteli a asistenty.
Pro tým pedagogů organizujeme pestrou nabídku školení a rozvojových programů. Jako vánoční dárek posíláme všechny 
pedagogy na tradiční učitelský teambuilding.



BUDUJEME ŠKOLNÍ ZAHRADU

Zahrada je pro nás otevřenou venkovní učebnou, kde 
je prostor na chyby a děti mohou zkoušet, ověřovat 
v praxi, jak funguje praktický život. Zahrada je laboratoř, 
která není nikdy hotová, děti mají dostatek prostoru ji 
neustále vylepšovat a dotvářet.

Během podzimních prázdnin 2019 se školní zahrada 
a slaměná učebna staly terčem vandalů, následky jejich 
řádění jsme mohli napravit díky neuvěřitelné podpoře 
všech našich příznivců, vyměnili jsme rozbitá okna 
a dokončili elektronické zabezpečení slaměné učebny 

Školní zahrada byla k dispozici všem zájemcům jako 
zahrada terapeutická i během distančního vzdělávání.

elektifikace učebny více o přirodní zahradě



VAŘÍME A OBĚDVÁME 
SPOLEČNĚ

Pedagogika Montessori u dospívajících dětí klade zvýšený 
důraz na využití získaných znalostí v praxi. Dospívající 
kriticky ověřují, zda jim škola předává znalosti užitečné 
pro život, nebo zda jde pouze o encyklopedické bádání.

V tomto duchu jsme v 7. a 8. třídě spustili projekt 
každodenního vaření. V realitě přípravy společného 
oběda dostávají skupinky dětí šanci využít a zdokonalit 
své znalosti finanční gramotnosti, praktické matematiky, 
zdravé výživy a posilují schopnost skupinové práce

Nabízené menu je založeno na jedné základní surovině 
(rýže, těstoviny, brambory) doplněné o variaci omáček 
a pestrou nabídku grilované a čerstvé zeleniny. Každý žák 
si porci namíchá podle svých chutí a díky tomu dětem 
jídlo velmi chutná. Děti se podobou svých talířů vzájemně 
inspirují a roste množství zkonzumované zeleniny.

Jarní uzavření škol znamenalo přerušení projektu vaření 
a přísná hygienická opatření nám neumožnila projekt 
v tomto školním roce obnovit. Část dětí se zapojila do 
distančního vaření a se svými učiteli vařili rodinný oběd 
prostřednictvím webových kamer.
Většina benefitů, které projekt dětem přináší, na 
dálku nemůže proběhnout. Proto věříme, že na tradici 
každodenního vaření ve třetím trojročí budeme moci brzy 
navázat.



MONTEKAVÁRNA

Ve školním roce 2019/20 odstartoval nový projekt 
Montekavárny. Každé ráno 20 minut před začátkem 
školy prodávají deváťáci u šaten prvního trojročí 
překapávanou kávu, čaj a čerstvý moučník.

Kavárna reaguje na potřebu našich nejstarších studentů 
pracovat společně na vlastním třídním projektu. Díky 
kavárně mají možnost zúročit vše, co se naučili 
v průběhu projektu vaření v předchozích dvou letech.

Své zkušenosti rozšiřují o nutnost vystoupit 
z bezpečného prostředí třídy a spolužáků a čelit 
realitě skutečného života v podobě zákazníků z řad 
rodičů a návštěvníků školy. Díky tomu zjišťují, co v praxi 
znamená dovést svůj nápad  k realizaci, najít a udržet si 
zákazníky, poučit se z chyb a neúspěchů a dotáhnout 
projekt do cíle.

Projekt se setkal s velkým ohlasem u rodičů, učitelů, 
návštěvníků školy i dětí ve všech trojročích. Má významný 
komunitní charakter, vytváří příjemnou atmosféru před 
začátkem vyučování. Ukazuje mladším dětem, jaké výzvy 
a příležitosti na ně čekají v posledním ročníku na naší 
základní škole.



BUDUJEME KOMUNITU

Zásadní roli pro naši práci představuje pochopení, 
podpora a důvěra rodičů. Hodně energie proto 
věnujeme organizaci akcí, na kterých se společně 
potkáváme, tvoříme, smějeme, žijeme a stavíme tím 
vztahy ve škole na nadstandardně přátelskou úroveň.

Podzimní jarmark
Rodičovský večer
Jarní jarmark
Zahradní slavnost
Festival zdravé výživy



SPOLUPRACUJEME

Od počátku existence naší školy úzce spolupracujeme s Montessori programem v ZŠ Kladno, Vzdělávacím Montessori 
střediskem v Bieberkoru a Základní školou v Postupimi a Geisenhausenu v Bavorsku. 

Na jaře roku 2019 se výměnný pobyt dětí do Montessori školy v Postupimi kvůli zhoršující se epidemické situaci nemohl 
uskutečnit. Přesto i nadále s německou montessori školou spolupracujeme a po návratu k „životu před Covid 19“ se 
k výměnným pobytům vrátíme.

Na podzim rouk 2019 jsme podpořili setkání a besedu s předním bavorským pedagogem a lektorem Clausem-Dieterem Clausem 
z Biebercor academy. Tématy besedy byly především principy montessori pedagogiky v rodinách, práce s dospívajícími 
vzhledem k jejich věkovým zvláštnostem, o podpoře rodičů dětem této věkové skupiny na jejich cestě za poznáním.

Podporujeme další vzdělávání prdagogických pracovnků, a to zejména spolufinancováním kurzů na téma komunikace, 
seboepoznání, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, využití montessori pomůcek ve výuce, pedagogického 
leadršipu. V této oblasti spolupracujeme se společností Erudio Montessori s.r.o. a Bieberkor Academy, s lektory UNŽ, Michalem 
Dubcem a Viaspirita s.r.o. a Jiřinou Stang Majerovou. 



PŘEDÁVÁME ZKUŠENOSTI

160 návštěv na pozorování

INSPIRUJEME ŠKOLY PRACUJÍCÍ 
INOVATIVNÍMI METODAMI

30 studentů na praxi

Sdílíme naše zkušenosti se 
spoluprácí rodiny a školy v Unii 
rodičů v projektu Eduzměna

TRÉNINKOVÁ ŠKOLA 
PROGRAMU UČITEL NAŽIVO

7 studentů každý týden

4 provázející učitelé

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ PRAHY 12

Vedeme pracovní skupinu

Rodina, škola, komunita



DISTANČNÍ VÝUKA

Na začátku března 2020 způsobila epidemiologická situace uzavření škol 
a změnu výuky na distatnční formu. Učitelé v programu Montessori na 
novou situaci okamžitě zareagovali a našli fungující model komunikace 
s dětmi a organizace výuky na dálku. Opřít se mohli o dovednosti, na 
jejichž rozvoji s dětmi denně pracují - samostatnost, zodpovědnost za 
své vzdělávání, orientace na proces učení, ne pouze na výsledek.
Připravovali dětem aktivity v přírodě, zapojili se rodiče sdílením receptů 
na přípravu společných dobrot, nejen velikonočních. Snažili jsme se 
udržet co nejvíce komunitních aktivit, i když společné setkání nám všem 
velmi chybělo.

Podpora spoku Montessori cesta 

Spolek rodičů umožnil týmu pedagogů užít si dva dny teambuildingového 
pobytu v Tepfaktor blízko slapské přehrady. Všichni si večerní a celodenní 
akci pospolu moc užili. Spolek rodičů také všem učitelům umožnil 
proškelení v aplikaci Classroom v rámci G-suit v doméně montessori.cz.

Spolek Montessori cesta zareagoval na nutnost zahájit ze dne na den 
disatanční vzdělávání všech ročníků zakoupením vybavení pro online 
přenosy, zejména webových kamer a mikrofonů.

Další nemalá podpora přišla od rodičů nabídkami krátkých online 
školení a konzultací, konkrétně se v úvodu distanční výuky jednalo 
o zajištění prostoru ZOOM a webináře, jak tento nástroj využíva, natáčení 
a stříhání krátkých výukových videí atd. Rodiče, kteří jsou odborníky 
v IT problematice byli připraveni pomoci s dotazy, radami a nejistotami 
učitelů. Děkujeme všem.



REFERENCE 

Průzkum názorů rodičů a žáků programu Montessori v ZŠ Na 
Beránku na podporu ze strany školy v domácím vzdělávání 
v době uzavření škol na jaře 2020 - Covid 19. Dotazník 
vyplnilo 271 žáků a rodičů.

Co mi domácí škola přínáší 
pozitivního? z pohledu dětí

Co mi domácí škola přínáší 
pozitivního? z pohledu rodičů

 

 

jsme více spolu

nic

nic344

naučil/a jsem 
se plánovat

naučil/a jsem se fungovat 
v online světě

naučili jsem se fungovat 
v online světě

5259

poznali jsme své dítě
z jiné stránky

6037

naučili jsme 
se plánovat

487

zpomalili jsme5766

poznali jsme způsob 
práce ve škole

63

vyhovuje mi, že jsem 
sám/a a nejsem rušen/a

jsme více spolu120



VÝSLEDOVKA

Výnosy (v tis. Kč)

Hlavní činnost celkem 

Příspěvky a dary na provoz
Ostatní dary
Kroužky a příměstské tábory
Pobyty pro děti 
Školní jarmarky 
Ostatní výnosy

Granty

5 279

3 370
397
790
459

33
230

304

5 583

Měsíční příspěvek do spolku 
činil  1 600,- Kč na jedno dítě.

Příspěvky a dary 
na provoz

Kroužky 
a příměstské 

tábory

Pobyty 
pro děti

Ostatní
dary

Granty

Ostatní výnosy

Školní jarmarky



VÝSLEDOVKA
Náklady (v tis. Kč)

Hlavní činnost celkem 

Odpolední škola, asistenti, monteklub
Osobní náklady
Účetnictví, IT
Vzdělání učitelů 
Kroužky a příměstské tábory 
Pobyty pro děti
Pomůcky, knihy, sešity, vstupné
Ostatní náklady

Granty

5 485

1 194
1 319

312
169
552
386
707
846

304

5 789

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:  
-206 tis. Kč
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ROZVAHA

586
-73

148
3

1 904

2 568

Hmotné movité věci
Oprávky k samostatným hm. movitým věcem
Pohledávky
Pokladna
Účty v bankách

AKTIVA (v tis. Kč)

211
914

-206
1 205

256
1
7

53
127

2 568

Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk
Závazky – dodavatele
Přijaté zálohy
Závazky – ostatní přímé daně
Jiné závazky
Výnosy přístích období

PASIVA (v tis. Kč)



KONTAKTY

Předsedkyně
Pavla Hanáková  
pavla.hanakova@zsmontessori.net

Místopředsedkyně
Jana Neumajerová  
jana.neumajerova@zsmontessori.net

Hospodář
Jan Špička   
jan.spicka@zsmontessori.net

Revizor
Radim Štengl  
revizor@zsmontessori.net

Účetní
Jan Řezníček  
ucetni@zsmontessori.net

Adresa
Pertoldova 3373/51
143 00 Praha, Modřany

IČO
01250141

Web Blog Facebook    Youtube


