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Kdo jsme?

Jsme sdružení rodičů a učitelů dětí, vzdělávaných v programu Montessori ZŠ Na Beránku v Praze
12 - Modřanech.
Kontakt:
Montessori cesta, z.s., Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany
http://sdruzeni.zsmontessori.net/
Bankovní spojení: FIO banka: 2700467567/2010
účetní spolku: Gabriela Třasáková (gabriela.trasakova@zsmontessori.net)
Spolek vznikl přirozenou transformací původního občanského sdružení Montessori cesta, které
založili v roce 2012 rodiče a učitelé dětí z Montessori programu naší školy. Hlavním cílem bylo
pomoci organizačně i finančně zajistit nesčetné nadstavbové aktivity, které jsou součástí
vzdělávacího systému metodou Montessori a které přitom nemohou být zajištěny v rámci běžné
výuky ve státní základní škole. Součástí naší činnosti je i snaha informovat veřejnost o zásadách a
principech pedagogiky Montessori a aktivně zapojit do akcí pořádaných spolkem širokou občanskou
komunitu v místě.
Historicky předcházelo spolku občanské sdružení Kondor, skupina Montessori Modřany, které bylo
založeno zároveň se vznikem první Montessori třídy v ZŠ Na Beránku. Cílem už tehdy byla podpora
výchovně vzdělávacího procesu a hospodaření s penězi rodičů, kteří značné nadstavbové aktivity
podporovali - a nejen finančně. Občanské sdružení v roce 2005 zakládali pedagogové a rodiče, kteří
stáli za zrodem první třídy Montessori Na Beránku. Vznik podpořily také paní učitelky z Montessori
mateřské školy Urbánkova, Modřany.
Hlavní činností Spolku je dnes organizace a podpora vzdělávacích projektů ve třídách programu
Montessori v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, které překračují běžný rámec
školního provozu a doplňují proces výchovy a vzdělávání Montessori. Podporujeme činnost školy
pracující metodou Montessori, poskytujeme odborné poradenství při aplikaci metody Montessori,
zajišťujeme materiály a pomůcky potřebné pro výuku a další činnosti související s programem
Montessori; organizujeme sportovní, výtvarné, řemeslné a kulturní akce a akce zaměřené na ochranu
životního prostředí, přístupné širší veřejnosti a jejich prostřednictvím se snažíme zlepšovat
informovanost veřejnosti o Montessori pedagogice a zintenzivnit komunitní život v místě.

O Montessori Na Beránku - škole, kterou podporujeme

Při ZŠ Na Beránku vzniká díky programu Montessori jedna z prvních státních Montessori
devítiletek v České republice. Program Montessori byl na škole zaveden od školního roku 2005/06
na prvním stupni. Od roku 2012/13 je výuka každý rok postupně rozšiřována o další třídu druhého
stupně; ve školním roce 2014/2015 se tedy vyučuje v programu Montessori již v 1. - 8. ročníku.
Připravené prostředí, otevřená škola, věkově smíšené kolektivy dětí, Montessori materiál i kvalitní
pedagogové jsou zde samozřejmostí. Škola je otevřena i dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami a snaží se také o inkluzi dětí s postižením. Život tříd je spojen s řadou aktivit, které
přesahují rámec běžné základní školy. ZŠ a MŠ Na Beránku a její pan ředitel poskytují projektu
Montessori výraznou a nadstandardní podporu, to ale nic nemění na skutečnosti, že se projekt
neobejde bez spolupráce dalších subjektů – především rodičů dětí sdružených ve spolku Montessori
cesta a dalších příznivců a sponzorů.
Učitelé s podporou spolku v roce 2014 připravili o Montessori programu v ZŠ Na Beránku
informační brožuru, jejíž elektronická podoba je dostupná veřejnosti na webu spolku, tištěnou si
můžete prohlédnout při návštěvě školy, která je zájemcům po domluvě s učiteli vždy otevřena.
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Organizační struktura spolku
Orgány spolku Montessori cesta jsou:
●
●
●
●

členská schůze
výbor
revizor
pracovní skupiny.

Členská základna spolku

Členství ve spolku Montessori cesta, z.s. je dobrovolné. Členy spolku tvoří drtivá většina rodičů
dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ Na Beránku v programu Montessori, dále učitelé a asistenti
zmíněného vzdělávacího programu a konečně další dospělé osoby, které chtějí přispět k chodu
spolku. K 31.12.2014 tvořilo členskou základnu 166 členů.

Výbor Montessori cesta, z.s.

Výbor spolku se skládá z delegátů, předsedy, místopředsedy, hospodáře a pedagogů. Delegáti jsou
vybráni z aktivních členů, vždy jeden delegát za každou třídu. Nezvolí-li si třída svého delegáta,
zastupuje třídu ve výboru dočasně pedagog této třídy. Pedagogický sbor je ve výboru zastoupen
čtyřmi delegáty. Pro každého delegáta mohou aktivní členové příslušné třídy nebo pedagogů vybrat
zástupce, který vykonává funkci delegáta v době jeho nepřítomnosti.
K 31. 12. 2014 výbor pracoval ve složení:
Předsedkyně: Kateřina Kozáková
Místopředsedkyně: Alexandra Škampová
Hospodářka: Hana Boháčová
Revizor: Lucie Najmanová
Členové:
Za učitelský sbor: Miroslava Kellovská, Karin Korčáková, Tereza Eiseltová, Michal Hammer
Zástupci tříd (rodiče):
Žlutá třída: J ana Neumajerová (delegát), Michaela Ehrenbergerová (zástupce delegáta)
Oranžová třída: Jiří Černý (delegát), Jiří Mesicki (zástupce delegáta)
Modrá třída:  Jan Vlk Procházka (delegát), Markéta Ostrá (zástupce delegáta)
Zelená třída: Alexandra Škampová (delegát), Anna Dufková (zástupce delegáta)
Červená třída: Kateřina Kozáková (delegát), Hana Boháčová (zástupce delegáta)
Fialová třída: Marek Bludský (delegát), Nikola Křístek (zástupce delegáta)
Chameleon a Tyrkysová třída: Zuzana Rozenská (delegát), Radovan Slovák (zástupce delegáta)
Dle stanov svolává výbor spolku předseda spolku dle potřeby, nejméně však 4x do roka. Schůze
výboru spolku je volně přístupná všem členům. V roce 2014 se výbor scházel s výjimkou letních
prázdnin vždy 1x v měsíci. O projednávaných záležitostech byli členové spolku informování v
zápisu ze schůze výboru, který byl vždy rozeslán e-mailem spolu s přehledem hospodaření za
uplynulý měsíc.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny spolku Montessori cesta vznikají dle aktuálních potřeb. Vždy jsou nejméně
tříčlenné a jejich vznik schvaluje výbor spolku. Pracovní skupiny umožňují aktivní činnost členům
spolku pravidelně i jednorázově. Některé skupiny mohou splněním vytyčeného jednorázového úkolu
zaniknout, jiné sledují dlouhodobější cíle. Více informací o činnosti pracovních skupin se můžete
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dočíst na http://sdruzeni.zsmontessori.net/pracovni-skupiny/. Aktivně v roce 2014 působily tyto
pracovní skupiny:
● Zahrada Skupina byla založena na podporu projektu budování školní přírodní zahrady,
především za účelem získání finančních prostředků. V roce 2013 se skupině podařilo získat
dvouletý grant na budování zahrady z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy (100 tis. Kč), 2
granty na podporu projektů v oblasti životního prostředí z prostředků Městské části Praha 12
(celkem 103 tis. Kč) a dále od stejného poskytovatele v roce 2014 grant na vybudování
vrbového tunelu a další na vybudování zelené knihovny, která je volně přístupná dětem
ve výuce a prezenčně také všem členům spolku. Seznam pořízených knih je ke stažení na
našem
webu:
http://www.zsmontessori.net/wp-content/uploads/2015/01/Zelen%C3%A1-knihovna-sezna
m-knih-1.pdf Pro rok 2015 členové skupiny zažádali Magistrát hl.m. Prahy o dotaci na
projekt stavby zahradního pavilonu (250 tis. Kč) a dále o tři menší projekty v grantovém
řízení v oblasti životního prostředí MČ Praha 12 (Voda v zahradě, jahodový kopec a Naučná
stezka zahradou). Kromě standardních grantů se nám daří získávat i další podporu
(sponzorské dary finanční a věcné i sponzorsky zajištěné služby). Členové skupiny se
aktivně podílejí na vytváření vlastního projektu zahrady, organizují víkendové brigády pro
rodiče i pracují s dětmi v rámci výuky.
● Kultura Informuje o kulturním dění pro děti i dospělé, o zajímavých akcích, zlevněných
vstupenkách a pod. Organizuje společné návštěvy kulturních akcí a zajišťuje vstupenky
(často za zvýhodněných podmínek). Stará se o kulturní nástěnku v prostorách Montessori.
● PR a WEB Hlavním úkolem této skupiny je informovat užší i širší veřejnost o Montessori
Na Beránku, o činnosti spolku, vytvořit mediální obraz naší Montessori školy. Důležitou
funkcí je i získávání sponzorů. Skupina má na starosti tvorbu i aktualizaci webových
i
Facebooku
stránek,
blogu
http://blog.zsmontessori.net/
https://www.facebook.com/MontessoriCesta
● Sociální skupina Skupina vznikla v roce 2013. Má za úkol pomoci rodinám členů spolku,
které se ocitly v těžké finanční situaci (například dlouhodobá nemoc spojená se ztrátou
příjmů a pod.). Sociální skupina spravuje sociální fond. Sociální fond vznikl díky solidaritě
mnohých členů spolku, kteří dobrovolně přispívají nad rámec povinných příspěvků a svůj
dar výslovně věnují do tohoto fondu.
● Sběr druhotných surovin Pracovní skupina zahájila svou činnost v listopadu 2013 a
zapojila oddělení Montessori do sběrové soutěže papíru, kartonu, hliníku, železa, sušené
pomerančové a citronové kůry. Vede děti k třídění odpadu a tím k uvědomění si, že se i ony
(a s nimi i jejich rodiče) mohou zapojit do péče o životní prostředí. Finanční odměna ve výši
5 396,-Kč, kterou za odevzdané druhotné suroviny spolek obdržel, byla využita na nákup
pomůcek (konkrétně na desetinnou šachovnici, anglický slovník a pomůcku na příslovce).
● Sport Skupina podporuje a organizuje sportovní aktivity pro děti i rodiče, především v
rámci jarního a podzimního jarmarku, dále pak například víkendové výlety na kolech,
závody na koloběžkách a podobně.
● Inventarizační skupina průběžně pracuje na soupisu majetku spolku. Část majetku přešla
do vlastnictví spolku po transformaci původního občanského sdružení, další majetek je
průběžně pořizován ze získaných prostředků a darů.
● Žákovský parlament Parlament se od roku 2014 schází jednou za 14 dní, na 45 minut.
Jsou v něm vždy dva zástupci z každé třídy. Parlament se ve svém prvním roce působení
zabývá kvalitou stravování ve školní jídelně, přípravou jarního jarmarku a crowdfundingem.
DLOUHODOBÉ PROJEKTY
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Přírodní zahrada
Projekt budování školní přírodní zahrady byl zahájen v roce 2013. Cílem projektu je připravit pro
děti a učitele prostor, který budou moci všestranně využívat ve výuce i při volnočasových aktivitách.
Práci na zahradě do výuky i programu odpolední školy zahrnují učitelé ve všech ročnících, na
druhém stupni, zvláště v 7.a 8. třídě, je pak nedílnou součástí vzdělávacího programu (program Děti
země). Veškeré aktivity byly organizovány členy pracovní skupiny Zahrada ve spolupráci s učiteli,
vlastní práce pak byly prováděny převážně učiteli a dětmi, finanční prostředky na zajištění těchto
aktivit byly získány z grantů, sponzorských darů a z výtěžku jarmarku.
Podrobné a aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách
http://www.zsmontessori.net/o-skole/projekt-prirodni-zahrada/
http://www.zsmontessori.net/prirodni-zahrada-2/.

projektu

a

V roce 2014 byly v rámci projektu uskutečněny následující aktivity:
➢ Byly vypracovány osevní plány čtverečkových zahrádek, trvalkového záhonu a výsadbový
plán (osázení téměř 200 okrasných i ovocných keřů)
➢ Byla postavena první zahradní dřevostavba - uzamykatelná kůlna na nářadí se “zelenou
střechou”. Žáci ze 7.C postavili kůlnu nejen na nářadí. Díky této stavbě měli možnost
objevit kouzlo úspěchu postavit něco vlastníma rukama. Na své dílo byli a jsou náležitě hrdi.
Střechu kůlny navíc zdobí tzv. zelená střecha. Stavba se neobešla bez významné podpory
nadšených rodičů. Další stavbou na školní zahradě je stavba jezírka. Díky velkorysosti
rodičů byla díra ve tvaru jezírka, tak jak jí navrhly děti, vyhloubena zadarmo.
➢ Byla vybudována bylinková spirála. Stavbu zahájily děti
pod vedením odborníka pana Spáčila z firmy KA-MON,
dokončena a osázena byla s rodiči na jarním jarmarku.

➢ Pod vedením pana Slámy proběhl workshop stavění
slaměno-hliněné zdi (příprava na větší projekt stavby
zahradního altánu). Děti spolu s učiteli a členy skupiny postavily hmyzí hotel s dřevěnou
konstrukcí, slaměným jádrem a hliněnou omítkou.
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➢ V rámci jarního jarmarku byl vybudován kompostér z dřevěných palet a byly rozmístěny
budky pro ptáky, vyrobené dětmi na kroužku Malý kutil a byly založeny čtverečkové
zahrádky.

➢ Montessori Cesta se stala spolupořadatelem konference EVVO pro pedagogy všech škol na
území Prahy. Pořádajícími organizacemi byly Pro-BIO liga a Ekodomov. Součástí
konference byla i prohlídka školní přírodní zahrady a další workshop o čtverečkových
zahrádkách.
➢ Ve spolupráci se sdružením Koniklec bylo zahájeno plánování stavby zahradního jezírka
➢ Byly provedeny velké terénní úpravy– vybagrování základu jezírka s pomocí pana Pertla a
přemístění násypu na místo budoucího “Jahodového kopce”
➢ Proběhla stavba trvalkového záhonu.
➢ Byl připraven návrh a projekt stavby zahradního pavilonu.
➢ Byla postavena venkovní keramická pec a v rámci podzimního jarmarku proběhl i první
výpal.
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➢ Byly podány 3 žádosti o grant na úřad městské části P 12 a jedna žádost na Magistrát hl.m.
Prahy na podporu aktivit projektu v roce 2015.
Odpolední škola

Ve všech ročnících je prodloužena doba pobytu ve třídách s učitelem, a to do 14 hodin. Třídní
učitelka s dětmi jde i na oběd. Cílem není odpolední školou děti zahltit, ale naopak jim poskytnout
více prostoru, času a tím i klidu. Kromě toho delší čas ve škole umožní obohatit výuku dalšími
nadstavbovými aktivitami nad rámec výuky. Náklady na mzdu učitelů za hodiny, převyšující počet
výukových hodin daný školním vzdělávacím programem pro příslušný ročník ZŠ, jsou hrazeny z
prostředků spolku.
Asistenti pedagoga
V každé třídě pracuje s dětmi společně s učitelem také asistent pedagoga, který je od školního roku
2014/15 zaměstnancem spolku. Asistent pracuje se stále stejnou skupinou dětí v jedné třídě a
spolupracuje s učitelem na přípravě výuky, výrobě materiálů, školních i mimoškolních akcí a
zajišťuje podpůrné aktivity vyplývající z chodu třídy. Asistent se tak významnou měrou podílí na
zajištění důležitého principu Montessori pedagogiky, což je individuální přístup k dítěti.
Výuka angličtiny v dělených skupinách
Spolek na základě příspěvků rodičů umožňuje výuku angličtiny v méně početných skupinách tím, že
učitel pracuje s dětmi jednou tak dlouhou dobu a je jim k dispozici celý týden. Náklady na mzdu
lektorů za hodiny, převyšující počet výukových hodin daný školním vzdělávacím programem pro
příslušný ročník ZŠ, jsou hrazeny z prostředků spolku.
Asistent na angličtinu
Od školního roku 2014/15 pracuje ve výuce angličtiny společně s učitelem anglicky mluvící asistent,
jehož úkolem je podpořit výuku tím, že komunikuje s dětmi pouze anglicky a vede je tak k
porozumění jazyku v běžných životních situacích. Náklady na mzdu asistenta jsou hrazeny z
prostředků spolku.
Učitel specialista
Po dobu vyučování zajišťují výchovně vzdělávací proces dětí na druhém stupni jednak kmenový
učitel, který je s dětmi po celou dobu a jednak učitelé specialisté, kteří seznamují děti s učebním
obsahem v oblasti matematiky, jazyků a přírodních věd. Učitelé specialisté jsou z části úvazku
zaměstnanci spolku.

Akce spolku, které proběhly v roce 2014
Jarní jarmark
Jarní jarmark byl v historii našeho spolku teprve druhý a stejně jako první byl velmi vydařený.
Konal se v sobotu 5. 4. 2014. Před jarmarkem děti ve škole s učiteli diskutovaly o tom, co všechno
naše škola potřebuje. Jarmark se konal na zahradě v areálu školy, která se z původního
zapleveleného koutu mění v úžasné místo. A to díky učitelům, dětem, ale i rodičům, kteří zde
odvedli velký kus práce. Hlasováním bylo, možná přirozeně, rozhodnuto, že výtěžek z jarmarku ve
výši 34 330,- Kč bude investován znovu do zahrady. Část peněz byla použita na vystoupení divadla
Údiv fyziky pro třídy Montessori na konci školního roku, dále na hadice, konve, nádrž na vodu o
objemu 1000l na zavlažování a rotační laser.
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Součástí jarmarku byl i stánek, jehož výtěžek putoval na projekt organizovaný společností Člověk v
tísni. Děti takto podpořily projekt "Postavme školu v Africe" částkou 3 993,-Kč.
Návštěva Clause Dietera Kaula
Díky finanční podpoře spolku jsme mohli na jaře 2014 pozvat na návštěvu a hospitaci v našich
Montessori třídách Clause-Dietera Kaula, dlouholetého učitele, lektora a ředitele v Montessori
školách v Bavorsku. Od roku 1988 pořádá Claus-Dieter Kaul semináře a workshopy na univerzitách
a vyšších odborných školách v Německu, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Švýcarsku a workshopy v
indickém Hajdarábádu, Irsku, Švédsku, Polsku, Španělsku a Itálii. V roce 2003 se Claus-Dieter
Kaul stal členem sdružení Montessori Europe. Je činný v poradním sboru společnosti Modern
Montessori International (MMI) se sídlem v Londýně a zároveň je členem Association Montessori
Internationale (AMI).
Díky výtěžku z prvního podzimního jarmarku (2013), příspěvku od ZŠ a MŠ Na Beránku a
sponzorským darům členů spolku mohl strávit Claus Kaul ve třídách 3 dny pozorováním práce
učitelů a dětí, prostředí a atmosféry. Cílem učitelů bylo dostat zpětnou vazbu na chod Montessori
tříd a práci učitelů. Učitelé od Clause dostali velmi cennou pozitivní zpětnou vazbu, doporučení pro
další práci a v neposlední řadě písemné hodnocení školy, které je k dispozici na
http://www.zsmontessori.net/claus-kaul-reflexe/.
Den matek
Plánované datum oslavy sice muselo být posunuto z organizačních důvodů chodu školy, ale oslava
se vydařila. Akce se dokonce zúčastnil pan starosta Mgr. Petr Prchal a jeho zástupkyně Mgr. Zlatuše
Rybářová spolu s dalšími zastupiteli z městské části Praha 12. Pro maminky byla připravena řada
atrakcí - koutek věnovaný kráse žen vedený profesionálními poradkyněmi společnosti Mary Kay,
masérský koutek pod vedením zručných ručiček dětí, které využily i sluneční teplo k ohřevu
kamínků pro masírování, či použily bylinky a květy přímo k masážím, koutek angličtiny, koutek pro
výrobu dárků pro maminky - ruční barvení hedvábného šátku. Na závěr proběhlo divadelní
představení „Dárek pro maminku“.
Podzimní jarmark
Podzimní jarmark proběhl v sobotu 18.října 2014. Účast byla opravdu hojná a děti za podpory svých
rodičů připravily na 42 stánků s výborným občerstvením, ručními výrobky všeho druhu či prodejem
bylinek a plodů ze zahrad. Vedle toho se děti mohly zapojit do 11 aktivit od výroby šperků,
létajících draků či podzimních dekorací až po malování na obličej. Oblíbená byla také chemická
laboratoř, hledání pokladu či jiné sportovní aktivity a také soutěž o nejlepší domácí chléb. Výtěžek z
jarmarku ve výši neuvěřitelných 41 440,-Kč je určen na bránu do nově vznikající Montessori
přírodní zahrady. Všechny návrhy našich výtvarníků byly na jarmarku vystaveny a ve veřejném
hlasování vyhrála brána č. 9. V těchto dnech již probíhá spolupráce vítězek a dalších dětí z
výtvarného kroužku s uměleckým kovářem na realizaci projektu.

Akce v rámci školy v roce 2014
Adaptační pobyty pro děti a rodiče
Každá třída na začátku školního roku stráví několik dní společně na adaptačním pobytu. S menšími
dětmi tráví část pobytu i rodiče. Program a činnosti na adaptačním pobytu slouží ke stmelení
kolektivu dětí i rodičů, k vzájemnému poznání v rámci různých cíleně volených aktivit, pracovních
činností a her.
Škola v přírodě

Každoročně odjíždějí všechny třídy na školu v přírodě, většina dětí pak (dle zájmu svého a rodičů) i
na týdenní zimní pobyt na horách. V roce 2014 se z organizačních důvodů lyžařský výcvik nekonal.
Obě akce jsou organizovány učiteli, ale členové spolku při zajištění aktivně pomáhají. Jedná se jak o
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pomoc při přepravě zavazadel a materiálu, tak o vlastní účast na akcích, kde někteří rodiče již
tradičně plní funkci pomocného pedagogického dozoru.
Cesta do Londýna
V rámci výuky anglického jazyka byla uskutečněna cesta do Londýna. Během týdenního pobytu
jsme s žáky z 8.C poznávali významné památky města, ke kterým si jednotliví žáci přichystali
anglické prezentace. Děti se také staraly o orientaci ve městě. Měly na starosti přesuny celé naší
výpravy, ať už spletitou cestou londýnským metrem, nebo slavnými doubledecker autobusy. Učitelé
a jeden rodič byli pouze doprovodem, který přenechal zodpovědnost za pohyb městem žákům. Akce
měla velký úspěch, děti se zdokonalily v anglické konverzaci a ztratily ostych při jeho používání v
běžném životě.

Prezentace na Sofijském náměstí
Od Městské části Prahy 12 jsme dostali možnost prezentovat naší školu na Sofijském náměstí 25.
září v rámci Farmářských trhů. Ve stanovém přístřešku měli děti naší školy připravené občerstvení a
také Montessori pomůcky, se kterými si mohli náhodní kolemjdoucí zkusit, k čemu jsou takové
pomůcky dobré. Děti rozdávaly i propagační letáky naší školy.

1. Festival zdravé výživy „Školní festival pořádaný ke Světovému dni výživy“

Spolek Montessori cesta zorganizoval dne 4. 10. 2014 - 1. Festival zdravé výživy, na který získal
dotaci od městské části Praha 12 ve výši 8000 Kč. Výživová poradkyně Margit Slimáková mluvila
na téma zabývajícím se vlivem výživy na celkovém zdravotním stavu dětí a jejich výkonu při učení.
Tato slavnost byla věnována osvětě a informovanosti o zdravé a vyvážené stravě aneb “zdravý talíř”
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pro rodiče, učitele, děti a seniory podporující zdravotní prevenci a zdravý životní styl. Tohoto
festivalu se zúčastnila i vedoucí školní jídelny, s kterou jsme mohli diskutovat, jakým způsobem
můžeme tyto zdravé zásady uplatňovat i ve školní jídelně. Součástí festivalu bylo divadélko pro děti
od Michala Gulyáše – Zelenina s ovocem dají páku nemocem.
Otevření Montekavárny (komunitní čítárny)
Díky brigádě kulturní skupiny a rodičů v listopadu mohla být 16. prosince otevřena Montekavárna.
Cílem Montekavárny je vytvořit místo, kde si rodiče a děti budou moci číst, povídat o knihách, o
svých plánech, ale hlavně se těšit ze společného setkávání. Uskutečnění této myšlenky se povedlo
díky grantu Městské částku Prahy 12.
Projekty, na které se v rámci čítárny chceme zaměřit:
- KNIHA ZA KNIHU - přines knihu do čítárny a odnes si jinou
- sekce KNIHY V ANGLIČTINĚ - chceme shánět a sbírat knihy v AJ pro podporu výuky AJ v
Montessori
- propagace MALÝCH KNIŽNÍCH NAKLADATELSTVÍ, jejich návštěva v čítárně, beseda s
autory, ilustrátory, možnost zakoupení knih....
Ale hlavně jde o to si v čítárně jen tak "pobýt", když dítě ještě nechce domů z Monte klubu nebo
družiny, pohodlně se usadit, dát si kávu, čaj, sáhnout po knížce nebo časopise a trochu si "počíst".
Prezentace Montessori cesty na výstavě Rosteme pro život proběhla dne 9.11.2014
Seznámení s výukovými principy Montessori pro rodiče
Rodiče jsou zváni na večerní setkání ve třídách, kde jsou zapojeni do práce s materiálem, do
kosmických témat či čtenářských dílen stejně jako jejich děti. Cílem Rodičovských večerů je
umožnit rodičům zažít na vlastní kůži to, co zažívají a prožívají ve škole jejich děti. V roce 2014 se
konal první z rodičovských večerů, další budou organizovány dle zájmu rodičů s frekvencí cca 3x ve
školním roce.
Kluby pro děti
■
■
■
■
■
■
■

Anglický klub pro prvňáčky
Kroužek angličtiny pro mladší děti
Kroužek angličtiny pro děti 4. a 5. třídy
Kroužek angličtiny- procvičování školních témat, práce na projektech
Příprava na studium v angličtině
Přípravný kurz na Cambridge Starters Certifikate
Jóga s angličtinou
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■ Výtvarný klub

■ Rukodělná dílna
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■ Malý kutil
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■ Tančím rád

■ Hra na koncovku

■ Dramatický kroužek

Montessori cesta, z.s., Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany

Email: info@zsmontessori.net, web: www.zsmontessori.net, blog: blog.zsmontessori.net

■ Florbal

■ Míčové hry

■ Žonglování
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■
■
■
■

Poznáváme krásy Prahy
Kapitoly z dějin umění
Filmový klub
Kroužek zdravého kuchařského umění

Vzdělávání pedagogů
V roce 2014 dokončilo 6 pedagogů za podpory spolku Diplomový kurz moderní pedagogiky pod
vedením zahraničních lektorů Montessori pedagogiky. Další pedagog zahájil kurz na podzim roku
2014. Diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na Montessori filozofii je kurz dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Kurz sestává z výuky a samostatné práce
s materiálem, dále hospitací a praxí v zahraničních Montessori zařízeních.
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Co připravujeme pro rok 2015
Projekt “Nakopni mě” snaha o získání peněz na dalšího lektora jazyků - rodilého mluvčího.
Na výboru Spolku Montessori cesta přednesli učitelé přání přizvat do svých řad anglicky a ideálně i
španělsky hovořícího cizince. Spočetli jsme, že k tomu potřebujeme 165.000 ročně. Pro první rok
jsme se rozhodli zkusit crowdfunding, než najdeme jiný, pravidelný zdroj financí pro tento projekt
(v nejednom smyslu) hranice přesahující.
Projekt získání financí na učitele z ciziny si vzal na program žákovský parlament. Skupinka dětí se
do příprav projektu vrhla s elánem. Děti vymyslely scénář klipu, odměny pro dárce a Magnus
Engervall nám natočil krásný klip! Ještě jednou děkujeme!
Server nakopni.me poslal projekt dětí do světa a dárci přispívali, přispívali, někdo po kapkách,
někdo naběračkou, šplouchalo to a cákalo, štědří lidé nastřádali moře peněz a v tuto chvíli probíhá
výběr budoucího učitele našich angličtiny chtivých dítek.
Jarní a podzimní jarmark
Oslava 10. výročí Montessori Na Beránku - Zahradní slavnost
Pokračování prací na Zahradě (stavba zahradního altánu, jezírka, jahodový kopec, voda v
zahradě, pravidelná péče, o prázdninách pomoc se zaléváním), pokus o získání plakety “Školní
přírodní zahrada”
Pomoc se stěhováním celého Montessori křídla do nových prostor v rámci školy
2. Festival zdravé výživy

Jak hospodaříme?

Většina Montessori škol v ČR jsou soukromá zařízení. My Na Beránku se snažíme již 10 let
poskytovat Montessori vzdělávání ve státní škole, avšak rozsahem péče poskytované dětem,
množstvím pomůcek i nabídkou aktivit dalece přesahujeme možnosti státní školy. Spolek
Montessori cesta je tu proto, aby svou činností i finančními příspěvky veškeré tyto nadstandardní
aktivity dětem umožnil.
Členové spolku jsou pravidelně měsíčně informováni o chodu spolku a dostávají každý měsíc
detailní přehled hospodaření. Níže předkládáme přehled hospodaření spolku Montessori cesta za rok
2014.
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Výsledky hospodaření za rok 2014

Montessori cesta, z.s., Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany

Email: info@zsmontessori.net, web: www.zsmontessori.net, blog: blog.zsmontessori.net

V roce 2014 celkové příjmy spolku Montessori cesta činily 3 337tis. Kč a výdaje 3 066tis. Kč.
Největší část příjmů tvořily pravidelné dary od rodičů dětí Montessori tříd a dále od jiných dárců,
fyzických i právnických osob, v celkové výši 2 317tis. Kč. Tyto dary byly použity na nákup
Montessori pomůcek, na vstupy na akce dětí, učebnice, pracovní sešity, knihy a další materiál k
zajištění Montessori výuky (v celkové výši 501tis. Kč). Dary byly dále použity na odměny asistentů
ve třídách, odměny učitelů a lektorů jazykové výuky za hodiny, převyšující počet výukových hodin
daný školním vzdělávacím programem pro příslušný ročník ZŠ a částečně na zajištění odpolední
školní družiny (monteklub). Nevyčerpané dary ve výši 210tis. Kč byly převedeny do dalšího
účetního období.
Účetní období spolku je shodné s kalendářním rokem, nikoliv s rokem školním. Z tohoto důvodu
vznikají disproporce na přelomu kalendářního roku, kdy některé příjmy roku následujícího (např.
dary ve výši příspěvků na pololetí či celý školní rok) jsou již zaúčtovány v účetním (tj. kalendářním)
roce předchozím, ale výdaje budou realizovány až v následujícím účetním období.
Hospodaření spolku bylo k 31. 12. 2014 ukončeno s kladným hospodářským výsledkem ve výši
61tis. Kč. Zdrojem příjmů z hospodářské činnosti byl příjem z jarmarků a dále ze sběru druhotných
surovin. Finanční prostředky získané z pořádaných jarmarků budou použity na bránu do nově
vznikající Montessori přírodní zahrady a dále na nákup vybavení na zahradu. Za finanční prostředky
získané ze sběru druhotných surovin byly zakoupeny pomůcky.
Spolek Montessori cesta získal v roce 2014 dotace od Městské části Prahy 12 a dále hospodařil s
prostředky z dvouletého grantu Magistrátu hl.m. Prahy v celkové výši 155tis. Kč. Všechny
poskytnuté dotace byly k 31.12. 2014 vyčerpány v plné výši.

Okénko pro sponzory
Děkujeme za podporu všem rodičům a sponzorům, řediteli ZŠ a MŠ Na Beránku, Městské části
Prahy 12 a Magistrátu hl. m.Prahy.
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Ze života ve škole
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