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Vážení rodiče,
pozitivně a s poděkováním vnímám iniciativu vzniku tohoto občasní-
ku, třebaže jako škola „komorního“ typu máme větší předpoklady spo-
lečně komunikovat „naživo“, což učíme i naše děti, ale i tato platforma 
po šesti letech trvání ZŠ Montessori Ostrava má svůj aktuální nezastu-
pitelný užitek. Jako zástupce zřizovatele budu redaktory tohoto bulle-
tinu informovat o dalším směřování školy/škol, jakož i dílčích cílech, 
které buď máme před sebou a nebo se uskutečnily.

A protože škola je výjimečná a kvalitní pouze jen tak, jak je složena co 
do struktury a složení svých pedagogů, bylo mým největším úsilím 
jejich personální posílení a stabilizace. Aktuální vysoký poměr počtu 
kantorů na počet dětí odráží rovněž dlouhodobé přípravy na II. 
stupeň. Pedagogický tým ZŠ Montessori Ostrava je velmi citlivě vyvá-
žený, nadšený pro práci s našimi dětmi a jsem na něj velmi hrdý. Záro-
veň aktuálně probíhá historicky nejintenzívnější proškolování Mon-
tessori pedagogikou a investování do dalších speciálních pomůcek.

Další investice, jak jste si mohli všimnout, směřují do právě připravova-
né venkovní učebny. V létě pak ZŠ Montessori Ostrava koupila na para-
relní ul. Blodkova venkovní hřiště, kde probíhají projektové práce na 
rekonstrukci. Zásadní událostí příštího roku však zůstává pokračování 
6. třídy tj. II. stupně ZŠ o jehož koncepci jsme Vás informovali na konci 
listopadu. Přeji vám příjemné počtení a tvůrcům bulletinu hodně 
zdaru při dalším vydání.
S přáním klidně prožitého podzimu

Radan Jünger, zřizovatel

Úvodní slovo zřizovatele
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Úvodní slovo ředitelky 

Vážení přátelé našeho Montessori Ostrava,
do Vašich rukou se Vám dostává první číslo našeho občasníku. Hlavním
důvodem k vydávání našeho zpravodaje je seznamovat Vás pravidelně
s děním a událostmi v naši škole.
Posláním naši instituce je vzdělávání a výchova dětí cestou vzájemné 
spolupráce, soudržnosti, pestrosti a radosti ze společné práce.

V letošním školním roce jsme nasadili rychlé tempo a rádi bychom v tom 
i nadále pokračovali. Náš pedagogický sbor byl posílen a nadále se vzdě-
lává, účastní se řady seminářů a školení, dochází k
vzájemnému mentoringu, aby děti byly v co nejlepších rukách a získaly 
nejnovější poznatky.

Jako moderní vyvíjející se škola budeme i nadále využívat dotační pro-
gramy pro výuku cizích jazyků, dotací na podporu vzdělávání a vytěžíme 
z dotací pro výuku informačních technologií.

Naším cílem je, aby děti chodily do školy rády a aby nabyly vzdělání a vě-
domosti zábavnou a pro ně přijatelnou formou. V dětech pěstujeme pra-
vidla, řád a vzájemný respekt. Znalosti rozvíjíme nejenom formou výuky, 
ale i v odpoledních aktivitách, které dětí baví a zároveň se dovídají nové 
informace.

Mgr. Tereza Krčíková, ředitelka školy

2



3

Střípky z naší školy

S velkou radostí jsme mezi nás 1. 
září přivítali nové ,,prvňáčky“. 
Třídní učitelka Mirka Szöcsová 
každé z dětí pasovala na žáčka. 
Společně s asistentkou Leou 
Černou, rodilým mluvčí Collinem 
Rymerem a ředitelkou školy Tere-
zou Krčíkovou  děti obdarovali 
ručně dělanými kornouty, šerpami 
a také maňásky, které děti využijí v 
další výuce.

Na konci září se 4. a 5. ročník vydal na 
badatelský program do Sadů Milady 
Horákové. Doprovod dětem dělali 
jejich učitelé Jana Bouchalová a 
Ondřej Kadlec. Navzdory chladnému 
počasí společně objevovali zákonitosti 
přírody. Dozvěděli se tak např. nové 
informace o počasí či koloběhu vody.

Historicky první přespání v 
naší škole zažily děti ze 4. a 5. 
třídy společně s Janou Bou-
chalovou, Ginou Trojákovou 
a Ondřejem Kadlecem. Hlav-
ním cílem bylo více se sezná-
mit a utužit třídní kolektiv. 
Tento cíl se podařilo naplnit 
zejména díky společnému 
úkolu rozdělat oheň, na 
kterém si následně všichni 
připravili večeři. 



V polovině října jsme využili přízni-
vého počasí a společně strávili čas 
na Drakiádě. K vidění bylo velké 
množství originálních draků, kteří 
se vznášeli (téměř) mezi mraky, 
dílničky s rukodělnými výrobky či 
robotikou. Účastníci měli také 
možnost se zahřát u ohně.

V naší škole považujeme za 
důležité, aby se všichni znali, 
trávili společně čas a měli 
prostor pro řešení svých pro-
blémů či otázek. Proto se pra-
videlně jednou za měsíc schá-
zíme na společném sněmu, 
na kterém dáváme prostor 
aktuálním a potřebným téma-
tům.

Společnými silami se podařilo natřít 
materiál na stavbu venkovní učebny 
pro naše žáky! Moc děkujeme všem, 
zaměstnancům školy i rodičům, kteří 
se této akce zúčastnili. Věříme (a 
těšíme se), že tento nový prostor roz-
šíří a zkvalitní prostředí, kde se 
mohou naše děti vzdělávat.
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Montessori pedagogika u nás na škole

Jedním z hlavních cílů, na kterém momentálně stále a průběžně pracuje-
me, je další rozvoj a aplikace Montessori pedagogy v naší škole. Tento cíl se 
snažíme naplňovat prostřednictvím aktivit v různých oblastech.
  První a zásadní oblastí je další vzdělávání našich pedagogů. Proto se uči-
telé již během prázdnin zúčastnili pěti dnů seminářů naplněných Mon-
tessori pedagogikou, které pořádala ZŠ Pianeta v Bohumíně. V prohlubo-
vání svých znalostí učitelé pokračují i nadále, neboť máme naplánovany 
další vzdělávací akce v následujících měsících. Třídní učitelé se dále účastní 
kurzu pod vedením Zuzany Bereniky Prémy, která je známou osobností v 
oblasti Montessori pedagogiky. Poslední a pravidelnou aktivitou, která při-
spívá k našemu rozvoji, je setkávání celého pedagogického týmu společně 
se zkušeným pedagogem a lektorem Máriem Večerkem. Na těchto setká-
ních vzniká prostor pro sdílení zkušeností, reflexi vlastní práce pedagogů a 
hledání cest, jak konkrétně pracovat v naší škole, a naplňovat tak principy 
Montessori pedagogiky.
  Druhou důležitou oblastí jsou stále další investice do Montessori pomů-
cek a jejich využívání ve výuce. V poslední době jsme nejvíce rozšířili po-
můcky pro matematiku a kosmickou výchovu. Jejich využívání ve výuce 
umožňuje názorně demonstrovat učivo, hlouběji tak proniknout do probí-
raných témat, rozvíjet u dětí potřebné kompetence a dovednosti.
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V naší každodenní školní praxi se pak z těch oblastí snažíme vytěžit maximum 
a vše aplikovat ve výuce. Jedním z důležitých prvků Montessori pedagogiky, 
který při práci využíváme, je princip volné práce, který děti vede k samostat-
nosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávání. V praxi tento princip vypadá tak, 
že si děti mohou vybírat z různých aktivit nabídnutých učitelem a samostatně 
na ni pracovat. Někdy nám jde lépe a někdy hůře. Zpětná vazba na odvedenou 
práci je pak dětem poskytnuta v podobě samokontroly, ale také prostřednic-
tvím okamžité zpětné vazby od učitele. Takováto okamžitá zpětná vazba se 
ukazuje jako nejefektivnější způsob, neboť žákům dává možnost ihned po-
znatky zapracovat do své činnosti.
  Výraznou a specifickou složkou Montessori pedagogiky jsou tzv. příběhy. 
Právě tyto příběhy jsou nedílnou složkou kosmické výchovy i u nás. Jejich 
smyslem je umožnit dětem vhled do tématu a zároveň slouží jako motivace. 
Na vyprávěné příběhy navazuje další práce žáků k tématu, individuální nebo 
skupinová. Právě kosmická výchova vytváří prostor pro rozvoj žáků v mnoha 
oblastech. Neprohlubují si díky ní pouze své znalosti, ale mnoho různých 
kompetencí. Žáci se učí pracovat ve skupině, tvoří vlastní projekty, které poté 
prezentují ostatním. Celkově způsob práce v Montessori duchu klade vysoké  
nároky na děti, neboť musí pracovat v souladu s nastavenými pravidly a musí 
rozumět organizaci výuky. Vysoké nároky jsou kladeny i na učitele, neboť po 
nich vyžaduje připravené prostředí a takový způsob práce, který podpoří har-
monický průběh činností dětí.
 
Na tom všem společně pracujeme a učíme se!

Ondřej Kadlec
Pedagogický koordinátor
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 1. Jaký byl pro Tebe začátek školního roku? Překvapilo tě něco?
Každá změna prostředí a zaměstnání je náročná, ale jsem velmi ráda, že mohu realizovat 
své sny a mohu se rozvíjet. Důležité je pro mě mít připravené prostředí třídy a stejně tak 
důležité je být připraven do výuky, a mít po ruce potřebné pomůcky. Díky Montessori 
pedagogice mohu s dětmi bádat a přicházet na nové metody předávání vědomostí.
 

2. Jak si zvykáš na nové prostředí a nové kolegy?
 Cením si toho, že táhneme za jeden provaz pro rozvoj školy a všichni máme individuální 
přístup k dětem. V předávání pravidel dětem jsme jednotní a snažíme se vše posunout dál. 
Stejně jako děti je každý z nás průvodců jedinečný a každý může do školy přinést něco 
nového.
 

3. Co tě baví? Jaké jsou tvé koníčky?
 Podle znamení zvěrokruhu jsem střelec a střelec je ovládán tou největší planetou sluneč-
ní soustavy Jupiterem, takže nemůžu jinak než každý víkend někam vyrazit, sportovat, 
trávit čas s rodinou a přáteli. Neposedím dlouho na jednom místě. 

4. Když jsem jednou uviděl oficiální dokument, tak mě překvapilo množství 
tvých titulů. Čemu ses věnovala?
 Člověk nikdy neví, kam ho vítr zavane. Vždy jsem tíhla k přírodě a nikdy jsem nechtěla 
sedět za počítačem, proto jsem se rozhodla pro studium environmentálního inženýrství. 
Chtěla jsem chránit naše krásné město Ostravu a vlastně celou okolní krajinu, vyrážet do 
terenu, všemožné měřit a zjišťovat její stav. Následně jsem více přičichla k práci ve 
výzkumném centru, laboratoř byla občas můj druhý domov, dodělala jsem Ph.D. a z 
důvodu výuky studentů i pedagogiku. Najednou byl čas se posunout zde, kde učím děti, a 
děti učí každý den mě. Měla jsem štěstí, že mě vítr zavál až k Montessori pedagogice. 

5. Co bys chtěla vzkázat rodičům naší školy?
 Možná to bude znít jako klišé, ale ráda bych byla průvodcem dětí na cestě jejich života, 
aby děti čerpaly životní zkušenosti z každodenních situací a měly oči otevřené. Abychom 
my průvodci dětem předali kus sebe a to, co je pro ně podstatné. Rodičům na závěr přeji 
Carpe diem a radost ze svých dětí.  

Rozhovory s ...
 Rádi bychom Vám zprostředkovali rozhovor s naší novou kolegyní 
Janou Bouchalovou. Jana má na starosti především výuku kosmické 
výchovy ve všech ročnících a nejvíce času ve výuce tráví ve 4. a 5. roční-
ku.



Kroužek juda

Kroužek robotiky 
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Halloweenské tvoření v družině

Kroužek vaření 



Kalendář akcí 

26.10. – 22.2. 2022 Kurz predškoláka

9.12. 2021 – Den otevřených dveří

16.12. 2021 v 16.00 – Vánoční besídka

23.12. – 2.1. 2022 – Vánoční prázdniny

3.1. 2022 – Nástup dětí do školy
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