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Velkou změnou na poli Montessori vzdělávání pod ZŠ Národní byl vznik dětské skupiny (DS). DS vznikla 
díky grantu ESF a bude tímto způsobem podporována dva roky. Během prázdnin došlo k rozsáhlé 
rekonstrukci tak, aby prostory splňovaly zákonné normy pro vznik DS pro 20 dětí. Jednalo se především 
o sociální zařízení a tzv. „spinkárnu“, kde děti po obědě odpočívají. Ta je uprostřed budovy a je 
vybavena rekuperací. Ke konci školního roku došlo i k opravě plotu kolem zahrady, která k DS přiléhá. 
1. října tedy nastoupilo do DS 16 dětí a postupně v březnu začalo docházet dvacáté dítě, a tím byla 
kapacita DS naplněna. Provozní doba byla rozšířena od pondělí do pátku 7:00 – 16:00. S ohledem na 
zájem rodičů byla DS otevřená i během prázdnin a dnů ředitelského volna. 

Nedílnou součástí týdenního programu DS jsou pravidelné páteční návštěvy Domova Matky Vojtěchy. 
Děti spolu s klienty zpívají, tancují, vyrábějí, vaří, pracují na zahradě, chodí do města apod. Obě strany 
si společné aktivity pochvalují a slouží jim k vzájemnému obohacování. Tento projekt je již druhým 
rokem podporována grantem Města Prachatice.  

Děti chodí každodenně ven a hojně využívají přírodní zahradu, která je neustále upravována a 
vylepšována i díky pomoci a drobným darům rodičů. Často vyrážejí i na výlety do vzdálenějšího okolí, 
nejen do přírody, ale i za kulturními akcemi. Jedná se o návštěvy divadla, muzea, galerie. Navštěvují 
rodiče v jejich zaměstnání. V červnu zvládli dvoudenní výlet do MEVPIS Vodňany. 

Vedoucí pečující osobou byla Bc. Petra Prixová, další pečující osoby byly Mgr. Iva Zíková a Lenka 
Homeňuková, dále v případě nemoci atd. vypomáhaly Bc. Marcela Šnajdrová a Mgr. Nadia Kandová. 

Na prvním stupni byly otevřeny tři třídy pro … žáků. 2. M vedla Mgr. Eva Šťastná, která během roku 
studovala Montessori kurz. Ve třídě bylo …… prvňáků a ……. druháků. 3. M pod vedením Mgr. Martiny 
Schneiderové navštěvovalo …. prvňáků a …….. třeťáků. Třídní učitelkou 5. M byla Martina Zíková. Ve 
třídě bylo 9 čtvrťáků a 6 páťáků. Celkově v Montessori třídách pracovalo 5 asistentů. Jednou z nich byla 
Kristin Edens - Američanka, která ve třídách a DS pracovala jako asistentka – rodilá mluvčí a přirozenou 
cestou děti seznamovala s anglickým jazykem. Jeden žák pátého ročníku se připravoval na zkoušky na 
víceleté gymnázium, které úspěšně vykonal. 

V Montessori třídách se vzdělává 11 dětí v individuálním vzdělávání formou domácího vzdělávání. 

Žáci výše zmíněných tříd pracují pod vedením svých učitelek – průvodkyň podle Montessori principů, 
které se s postupujícím časem daří více a více naplňovat. Zvláště mezi nejstaršími dětmi, které začínali 
jako první a druzí prvňáci je celá řada velmi těžce uchopitelných individualit se silnou osobností, kterým 
by možná více vyhovoval běžný vzdělávací systém, neboť potřebují pevné vedení a jasně zadané 
instrukce, co mají dělat. Mladší děti, které prošly předškolním Montessori vzděláváním už mají tyto 
problémy v mnohem menší míře. 

Montessori třídy se účastnily veškerých celoškolních projektů, navíc měly projekty vlastní, ať už pro 
všechny děti nebo pro jednotlivé třídy. Mezi nejvýznamnější patřily: …….. Děti během přestávek také 
využívají přírodní zahradu, v rámci možností chodí v pátek ven, kde se věnují tělesné, výtvarné a 
kosmické výchově, zpěvu atd. Vyjížděly ale i na exkurze: ……….. 

K zápisu do Montessori třídy pro příští školní rok přišlo 16 dětí. V souladu s dlouhodobou strategií jich 
bylo 15 přijato. 

Celý školní rok probíhala jednání, která měla jasný cíl, a to pokračování Montessori tříd na druhém 
stupni. Ředitelka i pedagožky navštívily několik škol, na kterých již druhý stupeň funguje, a sbíraly 
zkušenosti. Toto úsilí vyústilo v rozhodnutí otevřít v příštím školním roce Montessori 6. ročník za 



finanční podpory z. s. Bezinka – Montessori škola. Zapsaný spolek se na fungování Montessori 
vzdělávání podílel i v letošním školním roce. 

Velkou událostí závěru školního roku – v červnu – byla oslava pětiletého výročí fungování Montesori 
školství na ZŠ Národní v Prachaticích. Děti připravily nejen program, ale i občerstvení. Podílela se jak 
DS tak všechny třídy. Pozvání byli všichni, kteří se o vznik a fungování jakýmkoli způsobem zasloužili – 
sponzoři, zástupci tisku rodiče, učitelé. Při oficiálních projevech zaznělo mnoho slov díku a to 
především paní ředitelce a sponzorům. 

V budově školy také funguje zájmový útvar DDM Prachatice – Bezinka pro nejmenší. Jedná se o zájmový 
útvar podle principů Montessori pedagogiky určený dětem od 1 do 3 let. Tento útvar navštěvovalo 20 
dětí se svými rodiči. Celkově tedy Montessori vzdělávání ve školním roce 2017/2018 na ZŠ Národní 
navštěvovala na 100 dětí od 1 do 11 let. 


