
ZŠ Montessori Na Beránku 
Kdo jsme, za čím si stojíme a co od nás můžete čekat?



Státní Montessori devítiletka. (Jedna z prvních státních Montessori devítiletek v České republice.)

 Proč devítiletka?
Průměrně až kolem patnáctého roku života začínají děti stát pevněji na svých nohou, a jsou tedy schopné se mnohem samostatněji 
rozhodnout, jak naložit se životem. 

 Proč Montessori?
Tento pedagogický směr respektuje a využívá zákonitosti vývojové psychologie dítěte. Vede děti k tomu, aby rozvinuly své vrozené 
nadání a naučily se samostatnému a zodpovědnému životu.

 Proč státní?
Chceme být dostupní každému dítěti. Chceme ostatním ukázat, že i ve státním systému lze budovat školu, která 
děti skutečně rozvíjí.

Naše cíle se plně shodují s cíli základního vzdělávání definovanými Školským zákonem: 

“Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci
1.  osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení,
2.  aby se učili 
 • tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, 
 • účinně komunikovat a spolupracovat, 
 • chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí,
 • být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
 •  poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi 

a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.”

A. Co nabízíme dětem? (v pořadí podle důležitosti) 

1.  Nalézt svoje místo - průnik vašeho talentu a zájmu - tedy toho, v čem jste nejlepší, co vás v životě opravdu baví a co bude pro druhé 
lidi zároveň tak užitečné, že vám za to zaplatí.

2.  Rozvinout kompetence klíčové pro život v 21. století - iniciativnost, kompetenci se učit, řešit problémy, komunikovat, navazovat 
a rozvíjet vztahy, pracovat a naplnit roli aktivního člověka-občana.

3.  Připravit se k dalšímu vzdělávání - Připravíte se k celoživotnímu vzdělávání podle vašeho zájmu, schopností a sebedůvěry. 

B. Co nabízíme rodičům?

1.  Vedení pro vaše děti - s cílem pomoci jim nalézt jejich vrozené nadání, rozvinout klíčové kompetence a připravit je na život 
v dospělosti (viz “Co nabízíme dětem?”).

2.  Možnost účastnit se - aktivit sdružení rodičů s cílem pomoci fungování a rozvoji školy.

3.  Možnost zapojit se - do rozvoje vašeho dítěte (návštěvy ve výuce, konzultace s učitelem, příprava mimoškolního programu pro děti...)

C. Co nabízíme ostatním?

1.  Příklad toho, jak vybudovat základní Montessori školu (nebo jakoukoli jinou na principech svobody a zodpovědnosti stavějící školu) 
v systému státního školství. Pokud to bude v našich silách, podělíme se s vámi o své zkušenosti. 

2.  Možnost podpořit nás v našem úsilí - finančně, materiálně či třeba jenom tak, že o nás řeknete ostatním. 

KDO JSME? CO NABÍZÍME?



VZDĚLÁVÁNÍ 
Škola je pro nás podmnožinou vzdělávání. Děti se učí čímkoli, 
co dělají. Ke vzdělávání proto využíváme i ty nejběžnější aspekty 
života ve škole či mimo ni.

INDIVIDUALITA
Důležité pro nás je každé dítě a jeho potřeby, možnosti a zájmy, 
nikoli pouhé plnění vzdělávacího programu a příprava na testování.

RADOST Z PRÁCE/UČENÍ SE 
Přednost dáváme pozitivní vnější motivaci, která podporuje 
motivaci vnitřní či do ní časem přechází. Jen tak se dítě učí bez 
potřeby dostávat známky, pochvaly, či být trestány a ponižovány.

OTEVŘENOST 
Jsme škola otevřená. Dělíme se o naše zkušenosti 
a komunikujeme, co možná nejotevřeněji.

VZTAHY A PŘÁTELSKOST
Budování přirozených neformálních mezilidských vztahů v rámci 
školy (mezi žáky, učiteli, rodiči) má pro nás stejnou důležitost jako 
učení.

SPOLUPRÁCE
Preferujeme spolupráci, ne soutěž.

Naším cílem je provést dítě CELÝM obdobím základní školní docházky. Chceme, aby 
v bezpečném a přátelském prostředí děti postupně prošly všemi “stupni “ montessorii 
vzdělávání, jejichž charakteristika a priority se liší podle právě probíhající vývojové fáze dítěte 
a z nichž každý má svůj nezaměnitelný význam.

Až v 9. třídě se totiž dítě cíleně a rádo připravuje na přijímací zkoušky na další stupeň vzdělávání, 
uvědomuje si, co samo chce, debatuje o svých cílech, o svých schopnostech, zná své hranice a těší 
se na svoji další studijní cestu. Proč? 

Protože dvojročí 7.-8. třídy bylo pro dítě zkoumáním světa okolo něj, dítě bylo často “pouštěno do reálného světa”, 
učilo se na základě potřeby tvořit konkrétní, hmatatelné věci. Nebylo nuceno sedět v lavicích, ale byly mu nabízeny 
zajímavé projekty ke spolupráci, sebepoznání a diskuzím s vrstevníky i dospělými, a tím k tříbení jeho přirozeně 
kritického pohledu na svět.

V předchozích letech, v 2. trojročí (4.-6. třída), dítě využívalo přirozenou schopnost a chuť vstřebávat informace 
a touhu přecházet od práce s konkrétním materiálem k abstrakci. Bylo mu umožněno věci pochopit, vstřebat, 
upevnit a ověřit. Dítě bylo vedeno k práci ve skupinách, ke kritickému myšlení a k týmovému duchu. 
Začínalo si svoji práci systematicky plánovat. Důležitými momenty bylo uvědomění si odpovědnosti za své 
jednání a chování a zapojování se do kolektivního rozhodování, řešení konfliktů, pocit spoluzodpovědnosti 
za společné.

A to vše začalo v 1. trojročí (1. - 3. třída), kde si dítě práci samo vybíralo a pracovalo podle svého 
zájmu. Již od prvních krůčků na škole se tím u něj budovala touha učit se, která mu tak vydržela 
po celý čas dětství, i na konci puberty. Nevyplňovalo pracovní sešity a málokdy sedělo v lavici. 
Těžištěm práce byl konkrétní materiál, který sám vedl dítě dopředu, učil je pochopit 
důležitost chyby, spolupracovat, ale být do práce zabraný i o samotě. Díky prožití 
konkrétního se dítěti dařilo lépe pochopit abstraktní ve vyšším věku. Dítě se učilo 
přijímat zodpovědnost za svoje chování a učení, učilo se řešit konflikty i ozvat se, 
když něco nebylo jak mělo být. 

NAŠE HODNOTY NAŠE PRIORITY

SVOBODA 
Každý má tolik svobody, kolik unese. 

ZODPOVĚDNOST 
Očekáváme, že se každý zhostí své role (učitel, žáci, rodiče, 
vedení) a zodpovědně dostojí svým závazkům.

KDE SE DAŘÍ
Zaměřujeme se na prvním místě na to, kde se daří. Teprve potom 
se zabýváme případnými nedostatky.

CHYBY
Kdo není připraven udělat chybu, nikdy nepřijde s ničím 
originálním. Chyby jsou proto pro nás přirozenou součástí života 
a výuky.

INTEGRITA 
Věříme v celistvost a poctivost. Pouze tak můžeme být autentičtí. 
Pomáháme si být tím, kým skutečně jsme. 

RŮST A UČENÍ 
Stejně jako v přírodě vše roste nebo krní - i my učitelé víme, že 
na sobě potřebujeme pracovat, trvale se vzdělávat a tak růst. 



CO U NÁS NEČEKEJTE

Přestože jsme státní škola, nečekejte u nás některé prvky, na kterých staví většinový školní systém. Zde jsou vybrané příklady toho, co 
u nás nenajdete: 

PODKLADY PRO SROVNÁVÁNÍ DĚTÍ
Každé dítě je individualita, má své silné i slabé stránky. Nechceme 
je hodnotit podle jeho umístění v žebříčku ostatních dětí. Základem 
pro jeho hodnocení i sebehodnocení je pokrok, kterého dosáhlo.

ZNÁMKY
Používáme slovní hodnocení.

POZNÁMKY 
Obecně se vyhýbáme pochvalám a trestům. Snažíme se stavět 
na dohodách. 

UČEBNICE 
Základem učení v naší škole jsou pomůcky a projekty.

DOMÁCÍ ÚKOLY
Domácí úkoly dostávají děti jen velmi výjimečně. K plnění 
zadaných úkolů využívají především čas strávený ve škole. Ten se 
musí naučit správně zorganizovat tak, aby si nemuseli “nosit práci 
domů”.  Pouze pokud to nedokážou, dodělávají práci doma.

MEMOROVÁNÍ UČIVA 
Děti vedeme k pochopení smyslu a schopnosti si informace 
vyhledat.

CÍLENOU PŘÍPRAVU NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 
A TESTOVÁNÍ 
Respektujeme a upřednostňujeme přirozenou schopnost předvést 
výsledky, ne naučenou „testovací“ dovednost.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY...
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