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PŘÍLOHY 

1 MONTESSORI ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Také v České republice jsou následovníci Marie Montessori. Ţijí zde lidé, kteří 

chtějí vychovávat a vzdělávat způsobem, jímţ ona učila. To nutně podnítilo vznik 

nejrůznějších Montessori zařízení.   

Proto v této kapitole uvádím seznam zařízení, která vyuţívají principů Marie 

Montessori a nachází se na území hlavního města Prahy. Jedná se především o mateřská 

a rodinná centra, mateřské školy, základní školy a občanská sdruţení. Do seznamu 

přidávám i výrobce Montessori pomůcek, který je v Praze jen jeden.  

Některé mateřské školy fungují v rámci mateřského centra, proto se budou 

některá zařízení uvedena vícekrát.  

Do seznamu jsem zařadila, jak základní školy, které jsou koncipované jako 

školy, jeţ se hlásí k Montessori systému výchovy a vzdělávání, tak základní školy, které 

otvírají spolu s běţnými třídami i Montessori třídy.  

Seznam je vytvořen podle internetového zdroje Výpis organizací: kraj PH. 

(Společnost Montessori o. s.) [online]. [cit. 2011-4], který je dostupný z WWW: 

<http://www.montessoricr.cz>.  

SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Mezi školská Montessori zařízení v Praze patří především mateřské školy, 

kterých je zde  z Montessori zařízení nejvíce, dále sedm základních škol včetně jedné 

nově zaloţené (ještě nefungující běţným způsobem) a jednoho gymnázia.  

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

o Mateřská škola U vrbiček 

o Be Happy  

 - Montessori centrum fungující v podstatě jako mateřská škola 

o Centrum You & Me  

 - soukromá anglická školka Montessori a centrum pro děti 
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o DOMINO  

 - rodinné centrum fungující v podstatě jako mateřská škola 

o Duhovka – Školka šťastných dětí 

 - Mezinárodní Montessori školka  

o Global Concept International School 

o HVĚZDA Montessori školka 

o Child of the Planet 

o International Montessori School of Prague 

o Klub Montessori (MŠ) 

o Kouzelné školy 

 - v rámci Kouzelných škol zatím existuje pouze škola mateřská, 

základní škola jiţ byla zaloţena, ale ještě ji není moţné navštěvovat.
1
  

o Miniškolka U Spiritky 

o Montessori dům 

o Montessori House 

o Montessori Kvítek 

o MONTESSORI POHYBOVÁ ŠKOLIČKA 

o MONTESSORI SCHOOL 

o Montessori školka 4medvědi 

o MŠ Letňany 

o MŠ Montessori + Centrum volného času (Evropská 33, 160 00 Praha 6)  

o MŠ Montessori (Urbánkova 3347, 143 Praha 4)  

o MŠ Montessori Meteorologická 

o MŠ Vokovická 

o NestLingue Montessori (MŠ a jesle) 

o Rodinné centrum Vyšehrádek 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

o Duhovka – Škola hrou 

 - soukromá základní škola 

o Meteorologická 

                                                 

1
 Zjištěno na základě telefonického rozhovoru s paní ředitelkou škol.  
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o Na Beránku (ZŠ Montessori Praha Modřany) 

o Jazyková akademie Montessori 

o Na Dlouhém lánu  

o Rakovského v Modřanech 

o Kouzelné školy 

 - v rámci Kouzelných škol zatím existuje pouze škola mateřská, 

základní škola jiţ byla zaloţena, ale ještě ji není moţné navštěvovat.  

OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ 

o Duhovka – gymnázium pro ţivot 

SEZNAM NEŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

MATEŘSKÁ, RODINNÁ A JINÁ CENTRA 

o Be Happy  

 - Montessori centrum fungující v podstatě jako mateřská škola 

o Centrum You & Me  

 - soukromá anglická školka Montessori a centrum pro děti 

o DOMINO  

 - rodinné centrum fungující v podstatě jako mateřská škola 

o Mateřské centrum Kuřátko, o. s.  

o MŠ Montessori + Centrum volného času 

o Pro rodinu, o. p. s. – Rodinné centrum Andílek 

o Projekt Antioch o. s. – Rodinné centrum Paleček 

o Rodinné centrum Vyšehrádek 

o Rodinné centrum 4medvědi 

PRODEJCI MONTESSORI POMŮCEK 

o StarChild s.r.o. – distributor Nienhuis (na Praze 4)  
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2 FOTOGRAFIE Z MONTESSORI TŘÍDY (OBRAZOVÁ PŘÍLOHA)  

Fotografie Montessori třídy (1. třída ZŠ) 
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Speciální pomůcky – matematické  

 



 

 6 

Speciální pomůcky – matematické  



 

 7 

Speciální pomůcky – matematické, pomůcky určené pro výuku psaní; kobereček 



 

 8 

 

Speciální pomůcky – poznávání, kolik je hodin 
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Speciální pomůcky – pro výuku českého jazyka (abeceda)  
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Speciální pomůcky – pro výuku českého jazyka (skládání slov, abeceda)  
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Speciální pomůcky – pro výuku českého jazyka 
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Speciální pomůcky – pro výuku českého jazyka, hudební a kosmické výchovy 
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Didaktický materiál T. R., pomůcky týkající se českého jazyka  
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Matematický didaktický materiál T. R.   
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Didaktický materiál T. R. podporující rozvoj jemné motoriky 
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Ukázky z komunikační knihy T. R. 
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Ukázky z komunikační knihy T. R.  


