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Mám radost, že jste se rozhodli věnovat čas nahlédnutí do 
výroční zprávy spolku Montessori cesta. Naším posláním je 
podpora programu Montessori na státní devítiletce v Praze 
Modřanech. Podpora učitelů, asistentů a vychovatelů, 
kteří doprovázejí děti v jejich růstu z dítěte v dospělého. 
Vytvářejí prostředí důvěry, ve kterém se děti nebojí chybovat, 
zdokonalovat se a získávat jistotu, že v tom velkém a stále 
se měnícím světě uspějí. Vzdělání pro ně není soubojem 
o první místo, ale cestou k objevování nejlepší verze sebe 
sama. Svých talentů, silných stránek, svých limitů. A zároveň 
úžasem nad rozmanitostí talentů a silných stránek svých 
spolužáků. Úžasem nad tím, co dokážeme vytvořit, když 
spojíme dohromady své síly.
V dnešních dnech toto považujeme za velmi silné mírové 
poselství, které svým dosahem daleko prekračuje komunitu 
naší školy. Velmi děkujeme všem z Montessori Na Beránku za 
další společný školní rok 2020/21. Děkujeme, že vás můžeme 
podporovat.

Mirka Kellovská
zástupce ředitele pro program 
Montessori cesta v ZŠ na Beránku

V uplynulém opět velmi nestandardním roce jsme fungování 
spolku rodičů Montessori cesta využívali hlavně v podobě 
podpory distančního a kombinovaného vzdělávání. 
Jednalo se o podporu vybavení tříd výpočetní technikou  
doplňkovým elektronickým zařízením, kamerami, sluchátky, 
wifi připojením atd. Neobešli bychom se také bez podpory 
aktivit, které souvisely s omezeným, ale přesto velmi 
důležitým propojením dětí s reálným světem.Jednalo 
se o vzdělávací a zájmové programy, které jsme zvali do 
školy, do tříd tak často, jak to nařízená „covidová“ opatření 
dovolovala. Dalším velmi důležitým pilířem podpory bylo 
vzdělávání učitelů. V uplynulém roce jsme se věnovali tématu 
Formativní hodnocení žáků, Práce s žáky se specifickými 
a nespecifickými poruchami chování, čtenářské gramotnosti 
a osobnostnímu nastavení dospělých i dětí. Uskutečnili jsme 
letní „teambuildingovou školu“, kde jsme se vraceli zpět ke 
kořenům a vizi školy, jejíž jsme všichni součástí. Distanční 
vzdělávání i v těchto oblastech zanechalo trhliny. Velká 
participace spolku rodičů funguje také v projektech Přírodní 
zahrada a nově vznikajícím projektu Farma. Zvláště projekt 
Přírodní zahrada je ve fázi velkého rozkvětu. 
Za všechny děti i učitele za podporu děkuji.

ÚVODEM



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 a farmu. 

Předáváme zkušenosti dalším inovativním školám. 

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

Příprava na získání právní subjektivy programu Montessori

Zahájení projektu Školní farma

Absolventi Montessori devítky studují na vysokých školách

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 42 pedagogů281 žáků

450 rodičů

364 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.

280 dětí v odpolední škole
106 dětí v monteklubu
4 vychovatelé

12 příměstských táborů
155 dětí
24 lektorů

32 kroužků týdně
180 míst pro děti
15 lektorů



PODPORUJEME NAŠE UČITELE

Našim cílem je vytvořit ve státní škole příjemné klima tvořené 
nejen prostředím, ale hlavně skvělými lidmi – učiteli, 
asistenty a vychovateli.

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.

V tomto školním roce jsme s velkou radostí začali znovu 
pořádat komunitní aktivity na školní zahradě. Během 
rodičovské brigády jsme dokončili zelenou střechu na 
slaměné učebně, postavili konstrukci skleníku, vypleli 
a opravili zájony. Zprovoznili jsme komunitní kompostér, 
který jsme získali díky grantové podpoře MČ Praha 12.

Venkovní jídelna s kuchyní získaly novou střechu, v kuchyni 
děti položily zámkovou dlažbu a sklad byl uzavřen novými 
vraty.

elektifikace 
učebny

více o přírodní 
zahradě



ZAKLÁDÁME ŠKOLNÍ FARMU

Na konci školní roku 2020/21 jsme se přiblížili našemu snu 
o školní farmě. Získali jsme pro vybudování školní farmy 
pozemek ovocného sadu v Cholupicích s nově vysázenými 
60 stromy a 67 keři. O farmu se bude primárně starat tým dětí 
a průvodců ze třetího trojročí. Jejich aktivitou a akcemi pro 
celou komunitu kolem školy ožije farma v následujícím školním 
roce 2020/21.



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

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

3 724

3 278
23

152
32

0
216

 407

4 118



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
Dar – stěhování družiny Začít spolu
Ostatní náklady
Granty

Hospodářský výsledek: 

3 910

1  008
1 190

330
86

108
32

802
110

244
 431

4 341

- 223 tis. Kč



ROZVAHA K 31. 8. 2021

AKTIVA (v tis. Kč)

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

PASIVA (v tis. Kč)

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

586
- 103
204

57
2 620

3 364

199
1 579

- 223
999

355
12
11
86

346

3 364



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

web facebook instagram youtube

Adresa
Pertoldova 3373/51
143 00 Praha, Modřany

IČO
01250141

https://montessoricesta.cz
https://www.facebook.com/MontessoriCesta/
https://www.instagram.com/montessori_cesta/
https://www.youtube.com/channel/UCwbHA1kZJapO6nxS4sWv2jg

