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Zpráva o činnosti Spolku Montessori Hořice 

 

Začátky (2015–2018) 

Na začátku byla touha několika rodičů malých předškoláčků umožnit našim dětem jiný než tradiční 
způsob vzdělávání pro jejich devět následujících let základní školní docházky. To bylo již v roce 2015. 

S metodou Montessori vzdělávání jsme se setkali v mateřské škole, ve které některé prvky využívali, dále 
také v různých zájmových kroužcích již v předškolkovém věku. Další informace a inspirace jsme čerpali 
z dostupné literatury a internetu. 

Chtěli jsme pro naše nastávající školáky najít takový způsob vzdělávání, ve kterém bude brán ohled na 

individuální nadání a tempo učení každého dítěte a ve kterém bude kladen důraz na rozvoj osobnosti, 

zodpovědnosti, sociálních dovedností, sebedisciplíny a spolupráce s ostatními. Montessori koncept jsme 

si vybrali mimo jiné i proto, že se jedná o velmi propracovaný a léty celosvětově ověřený koncept s jasně 

definovanými principy a množstvím návodů i vynikajících pomůcek. 

Když jsme hledali, jakým směrem zaměřit naše snahy o vytvoření alternativní třídy v Hořicích, jako 
ideální jsme shledali možnost otevřít takovou třídu v rámci jedné z fungujících veřejných základních škol. 
Oslovili jsme tehdy ředitele všech ZŠ v Hořicích a na vzniku Montessori tříd jsme se dohodli se ZŠ Na 
Habru, neboť pan ředitel Roman Chalupa, projevil zájem i nadšení pro tento inovativní způsob 
vzdělávání. 

To vše by ale nebylo možné bez podpory vedení města Hořice. Vedení města i vedení ZŠ Na Habru 

s námi absolvovalo exkurze v Montessori třídách v ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde Montessori výuka 

funguje již více jak 15 let.  

 

Rok 2018 

Pro podporu vzdělávání podle metody Montessori v Hořicích byl v roce 2018 založen Spolek Montessori 
Hořice. Spolek si vzal za cíl dosáhnout toho, aby v Hořicích postupně vznikl ucelený systém vzdělání 
metodou Montessori pro první i druhý stupeň základního školství a snad časem i pro předškolní 
vzdělávání. 

Od ředitele ZŠ Na Habru se nám dostalo maximální podpory při budování nové třídy. Byla nám přislíbena 

průvodkyně pro první trojročí – Zuzana Slezáková – učitelka prvního stupně na ZŠ Na Habru. 

Stejně tak se nám dostalo podpory od města Hořice v podobě vyčlenění prvních prostor v budově 

bývalého okresního úřadu na Blahoslavově ulici a také finančního daru na nákup prvních Montessori 

pomůcek a vybavení. 
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Prezentace Montessori pedagogiky 

Pro rodiče a další zájemce jsme v lednu 2018 v prostorách ZŠ Na Habru uspořádali prezentaci výuky 

podle principů Marie Montessori, na kterou navazovala beseda s Marcelou Žákovou, průvodkyní 

(učitelkou) z Montessori školy v Pardubicích.  

 

Školní družina 

Pro družinu se nám podařilo získat dotaci z MPSV ve výši více jak dva miliony Kč, která bude sloužit pro 

financování družiny po dobu prvních tří let fungování školy. První vychovatelkou se stala Nikola 

Kulichová, která k nám nastoupila po dokončení pedagogického studia se zaměřením na volnočasové 

aktivity a se kterou se naše děti seznámily již při její praxi v mateřské škole a velmi si ji oblíbily. 

 

Prostory pro třídu 

Město Hořice nám pro první rok existence poskytlo prostory v městské budově v Blahoslavově ulici, 

v sousedství soukromého Hořického gymnázia. Prostory sousedí rovněž s detašovanými třídami ZUŠ 

Hořice, jejichž tvorba je vyvěšena na chodbě a dokresluje inspirativní prostředí pro Montessori 

vzdělávání. 

 

Zápis do první třídy 

Při zápisu konaném na ZŠ na Habru v dubnu 2018 se do první třídy s Montessori výukou zapsalo celkem 

čtrnáct žáků, z nichž dva nástup do školy o rok odložily.  

 

Aktivity o prázdninách 

O prázdninách 2018 se uvolnila přislíbená místnost pro naši třídu a mohlo se začít se stavebními 

úpravami. Hrubé úpravy zajistilo město Hořice a ZŠ Na Habru. Díky pomoci rodičů i naší průvodkyně 

Zuzky byla na konci srpna třída připravena pro své první školáky. 

Během školních prázdnin rodiče také pomáhali s přípravou pomůcek, kterých se ve výuce dle principů 

Montessori využívá velké množství. 

 

Školní rok - 2018/2019 (rok první) 

 

Prvním školním dnem se pro nás stalo 3. září 2018. Slavnostní zahájení proběhlo v nové třídě za účasti 

starosty města, ředitele ZŠ Na Habru i rodičů nových školáků. 

 

Indiánské babí léto 

Druhý týden v září jsme vyrazili na seznamovací víkend pro rodiče i děti na tábořiště v Miletínských 

lázních. Sešlo se nás přes padesát a věnovali jsme se především seznamování prostřednictvím her, 

sportu, tvoření či muzikohraní.  
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Den otevřených dveří 

V lednu 2019 jsme uspořádali náš první Den otevřených dveří, pro velký zájem jsme Den otevřených 

dveří museli zopakovat ještě jednou na počátku dubna. Zájemci z řad rodičů i dětí se mohli podívat na 

průběh dne v Montessori třídě, na práci dětí, které jim ochotně ukazovaly jednotlivé pomůcky. 

K dispozici byly průvodkyně i zástupci Spolku Montessori Hořice. 

 

Lyžařský víkend 

Lyžařský víkend - 25. - 27. 1. Celá Montessori škola se vydala do Staré školy v Jizerských horách na 

víkendový výlet plný sněhu a zimních radovánek. Krom rodičů, Montessori žáčků a jejich sourozenců 

s námi byla i naše průvodkyně Zuzka, vychovatelka Nikola a pan ředitel Roman. 

 

Přednáška o Montessori pedagogice 

V dubnu 2019 jsme pozvali Radku Červinkovou, také z pardubické Montessori ZŠ, která více jak šedesáti 

zájemcům z řad rodičů i veřejnosti předvedla nádhernou ukázku klíčové lekce z hudební výchovy na 

téma Smetanova Má vlast (Vltava). V rámci besedy byly předvedeny i ukázky z českého jazyka, probírala 

se vynikající úspěšnost pardubických žáků Montessori tříd při přijímacích řízeních na střední školy apod. 

 

Setkání rodičů 

Na přelomu května a června jsme uspořádali odpolední zahradní setkání “starorodičů” a “novorodičů” se 

stávajícími i budoucími prvňáčky, maminky upekly dobroty, příroda poskytla první ovoce a pan ředitel 

nám povyprávěl čerstvě nabyté zkušenosti z finského školství. 

 

Vysvědčení 

Pátek 28. června byl náš první poslední školní den. Děti dostaly vysvědčení v podobě slovního hodnocení. 

Po malém závěrečném pikniku jsme se i s dětmi rozprchli na prázdniny. 

 

Aktivity o prázdninách 

O prázdninách jsme nezaháleli a většina rodičů při společných setkáních tiskla, stříhala, laminovala 

či jiným způsobem pomáhala s výrobou pomůcek pro nadcházející školní rok. 

 

Školní rok 2019/2020 

 

Od září 2019 do Montessori tříd nastoupilo už 23 žáků. K naší průvodkyni Zuzce Slezákové přibyla posila 

– Lucka Westfálová, další nadšená průvodkyně s dlouholetými zkušenostmi s výukou na prvním stupni ZŠ. 

Do týmu také přibyla asistentka Eva Kuglerová. Školní družinu vedla, stejně jako minulý rok, Nikola 

Kulichová. Od června jsme přibrali do týmu novou vychovatelku Janu Jarošovou, neboť Nikola odešla 

na mateřskou dovolenou.  
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Všechny naše průvodkyně i vychovatelky absolvují nebo již absolvovaly diplomový kurz Montessori 

vzdělávání pro děti 6-12 let. 

 

Školička pro předškoláky 

V září 2019 jsme na žádost mnoha rodičů otevřeli Montessori školičku pro předškoláky. Školičku vede 

Kateřina Šaršonová (mj. absolventka kurzu Montessori pedagogiky pro 3-6 let) spolu s Petrou 

Švamberkovou (mj. absolventka kurzu Montessori pedagogiky pro 6-12 let).  

Předškoláci se hravou formou seznamují s prostředím školní třídy, učí se pracovat s originálními 

Montessori pomůckami, rozvíjí svůj sluch a zjemňují ruku jako nácvik pro čtení a psaní. Při nástupu do 

školy je tak již tyto věci nepřekvapí a budou se moci věnovat novým objevům. Zájem rodičů předčil naše 

očekávání. Pro školní rok 2020/2021 jsme tedy otevřeli dokonce dvě skupiny školičky po deseti dětech. 

 

Seznamovací víkend na Pecce  

Třetí víkend v září 2019 proběhl Seznamovací a adaptační víkend v kempu na Pecce. Program byl 

zaměřen hlavně na seznámení rodičů mezi sebou a s našimi průvodkyněmi. Děti se přirozeně a 

samovolně seznamovaly nejen během víkendu, ale i ve škole. Celkový počet účastníků byl sto: pedagogů, 

rodičů, našich školáků i jejich sourozenců. Na programu bylo seznamování u táboráku, šipkovaná s 

tématickými úkoly, workshop a hry s lektorem intuitivní pedagogiky Honzou Kršňákem (www.digideti.cz). 

Pro děti byly připraveny sportovní a rukodělné aktivity, hojně jsme využili i lezeckou stěnu. Večer jsme 

zpívali, opékali špekáčky a ohřívali se u ohýnku. Počasí nám přálo, nálada se vydařila a akce splnila svůj 

účel. 

 

Beseda o Novém Zélandu 

Na začátku ledna 2020 za námi do Hořic přijel známý filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek a spolu 

s ním Vlaďka Kennett, bývalá česká honorární konzulka na Novém Zélandu. Jarda a Vlaďka pro Hořické 

i přespolní diváky připravili netradiční besedu o této krásné “Zemi dlouhého bílého mraku” (a nejen o ni). 

Akce se konala v KD Koruna a organizačně i technicky ji zajišťovali nadšení a pracovití rodiče žáčků 

Montessori tříd. Výtěžek ze vstupného věnovali oba hlavní aktéři na vybavení Montessori tříd v Hořicích. 

Děkujeme! 

 

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 

Na přelomu února a března 2020 jsme pro zájemce z řad rodičů a prarodičů zorganizovali víkendový kurz 

kreslení pravou mozkovou hemisférou s vynikající lektorkou Květuší Hochmalovou. Výsledkem 

dvoudenního snažení byla vernisáž velmi zdařilých portrétů.  

 

Pracovní skupiny 

Protože potřeba aktivních rodičů pro podporu Montessori vzdělávání je nezanedbatelná, rozhodli jsme 

se začátkem roku vytvořit pracovní skupiny se specifickou náplní – polem působnosti, do kterých by se 

rodiče našich žáků, ale i případní další zájemci – podporovatelé mohli zapojit. Definovali jsme tedy čtyři 



 
 

Spolek Montessori Hořice 
Jablonského 865, Hořice, 50801 
Fio banka:  2345 0 2345 / 2010 

 
  Spolek Montessori Hořice – zpráva o činnosti 5 
 

skupiny, jejichž náplní bude: 

- “Propagace spolku” (vydávání článků o naší činnosti a o výuce, zapojení do veřejných akcí, 

organizování vlastních propagačních akcí apod.) 

- “IT a grafika” (správa webových stránek, facebookových skupin, design propagačních materiálů 

apod.) 

- “Podpora výuky” (zajišťování externistů pro výuku, zjišťování pomůcek, pořádání společných akcí 

apod.) 

- “Organizační” (pomoc při vytváření nových prostor, zajišťování financí pro aktivity a vybavení 

apod.) 

 

Přednáška o Montessori výuce 

Na konec března 2020 jsme měli naplánovanou přednášku o metodě Montessori, kterou měla vést Dita 

Dlouhá, předsedkyně Montessori ČR. Již bylo vše domluveno a připraveno, rozdistribuovány plakáty 

a letáky, leč opatření kvůli koronavirové epidemii nám plány překazily. 

 

Den otevřených dveří 

Podobně jsme na přelomu března a dubna 2020 chystali Den otevřených dveří pro zájemce o Montessori 

vzdělávání. Ovšem dopadlo to s ním stejně jako s přednáškou. Nic se nekonalo. 

 

Zápis do první třídy 

I přes nepřízeň okolností se při zápisu pro školní rok 2020/2021 zapsalo do Montessori tříd další 

množství nových dětí, takže od září 2020 má škola již 38 Montessori žáků. Většina přijatých dětí 

absolvovala naši Montessori školičku pro předškoláky. 

 

Nové prostory 

Vedení města Hořice podpořilo rozvíjející se Montessori vzdělávání v Hořicích a poskytlo pro naše třídy 

další prostory v městské budově na Husově ulici (bývalé prostory státního gymnázia). Od září 2020 tedy 

využíváme dvě zrekonstruované učebny v prvním patře budovy a další místnost jako zázemí (kabinet). 

K dispozici máme i svoji část chodby, kde bude možné, kromě šatny zřídit i odpočinkový a diskuzní 

koutek a nabídnout tak žákům různé prostory pro učení i tvoření. V jedné ze tříd se nabízí prostor 

vhodný pro vybudování kuchyňského koutku, kde by děti, po vzoru Montessori zásad, připravovali 

občerstvení pro své spolužáky. 

 

Dílna 

V polosuterénu budovy v Husově ulici máme přislíbenu místnost, kde plánujeme vybudovat tzv. tvrdou 

dílnu, vybavenou nářadím pro rukodělné práce. Dílnu by, kromě žáků Montessori tříd, mohli využívat 

i další žáci ZŠ Na Habru, případně i zájemci z jiných škol.  

 

 


