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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Pedagogika a škola Marie Montessori v České republice“ v teoretické 

části popisuje ţivot Marie Montessori, principy Montessori pedagogiky a vývoj škol 

s Montessori zaměřením na území České republiky. Praktická část se věnuje případové 

studii praţského gymnázia s Montessori principy a dotazníkovému šetření mezi řediteli 

Montessori škol. 
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Jestliţe se základem výchovy stává „formování člověka“, potom koordinace veškerého 

školství od dětství po dospělost, tedy od školky po univerzitu, vyvstává jako prvořadá 

nutnost: neboť člověk je jednota, individualita procházející vzájemně provázanými fázemi 

vývoje.  

 

 

 

If the „formation of man“ becomes the basis of education, it will be necessary to establish 

coordination between all phases from childhood to maturity, from the nursery to the 

university. Because a man – even though he passes through interdependent phases – is 

nonetheless a single entity. 

 

 

                                Marie Montessori 

                       (Od dětství k dospívání – From Childhood to Adolescence) 
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Úvod 

 

Pedagogická teorie a principy Marie Montessori
1
 je téma, které jistě neuniklo pozornosti 

ţádnému studentovi pedagogiky, psychologie či jiných humanitních oborŧ. Přesto, ţe jde o 

teorii, kterou Marie Montessori „zpopularizovala“ před více neţ sto lety, její myšlenky a 

témata jsou stále aktuální. V době hledání toho nejlepšího pro své děti se rodiče často 

uchylují k myšlence dát své dítě do alternativní školy.  

Protoţe je síť Montessori škol nejrozšířenější ze všech škol alternativního 

vzdělávání, ráda bych se více věnovala její problematice a vývoji na území našeho státu. 

V České republice existuje přes 100 organizací, které pouţívají metodu Montessori
2
 

a jejich počet se neustále zvyšuje. Protoţe je v České republice stále méně mateřských 

škol, je zde prostor pro vznik škol nebo mateřských center, které vyuţívají principy 

Montessori pedagogiky. Pokud rodičŧm přístup v Montessori škole vyhovuje, nechají 

většinou své dítě pokračovat i na základní škole s tímto zaměřením. Montessori školy měly 

dosud pouze předškolní a první stupeň, ale v poslední době se začíná hodně diskutovat o 

tom, ţe by měl být Montessori systém rozšířen i o 2. stupeň (případně 3. stupeň – střední 

školu), protoţe Marie Montessori rozpracovala vzdělávací koncepci i pro věkovou 

kategorii 12 – 18 let. 

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, 

který se vyvíjí jiţ celé století. Přesněji od počátku 20. století, kdy je datován vznik 

reformního hnutí. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo mnoho alternativních škol (směrŧ) – 

Jenský plán, Waldorfská pedagogika, systém Marie Montessori, Freinetovský systém atd.. 

Prioritou vzdělávání podle principŧ Marie Montessori je respektování vývojových 

období dítěte, senzitivních období a individuálních potřeb dítěte. Zohledňování těchto 

oblastí má zaručit komplexní rozvoj dítěte po stránce intelektové, sociální, fyzické, 

emocionální a duchovní.
3
  

 Pedagogická teorie Marie Montessori vznikala v době, kdy ţák byl brán pouze jako 

pasivní „přijímač“ informací a jediným nositelem pravdy byl učitel, kterého museli ţáci 

oslovit, pokud chtěly zjistit další informace o probíraném tématu. To bylo příčinou malého 

sebevědomí ţákŧ a jejich nedostatečné samostatnosti. Ve školní třídě bylo často natěsnáno 

                                                           
1 Jsou rŧzné formy překladu jména Maria Montessori do českého jazyka. V práci budu pouţívat jméno „Marie 

Montessori“ – vycházím z publikace - RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka 

pro veřejnost). Praha: Public History, 1999.  
2 14 mateřských center, 61 mateřských škol, 19 základních škol, 11 dalších vzdělávacích institucí (1 gymnázium) - 

http://www.montessoricr.cz/organizace_list.php 
3 BRUNCLÍKOVÁ, J. Montessori pedagogika: Stoleté výročí Montessori hnutí. Propagační materiál [online]. 2007. 

Dostupný z WWW: <http://www.montessoricr.cz/>. 



11 

 

mnoho ţákŧ, byla vyţadována tvrdá kázeň, hodiny byly jasně ohraničené zvoněním a 

učitelé především na druhém stupni se v hodinách střídali podle své odbornosti. Často 

kvŧli tomuto střídání látky i učitelŧ děti neměly moţnost proniknout hlouběji do látky a 

dŧsledkem toho byly pouze okrajové znalosti daného předmětu. Stejně tak nebylo lehké se 

více přiblíţit osobnosti učitele, spřátelit se s ním a poznat ho. Škole i učitelŧm chyběl 

lidštější ráz, který by podporoval ţáky v dalším rozvoji, jak znalostním a zkušenostním, tak 

osobnostním. Proto Marie Montessori přišla s nabídkou „nové školy“, kde je středem 

veškerého dění ţák a jeho potřeby. 

I v dnešní době je snaha opět reformovat české školství, zaváděl se rámcový 

vzdělávací program, z něhoţ vyplývají školní vzdělávací programy, které mají pomáhat 

učitelŧm při rozvoji ţákŧ. Cíl reformy je velmi prostý, snaha o kvalitní vzdělávání a 

komplexní rozvoj osobnosti ţákŧ. Současná reforma má jistě některé prvky společné 

s koncepcí Marie Montessori – snahu o sníţení objemu probíraného učiva (menší tlak na 

memorování a větší tlak na zisk kompetencí – např. k učení (předpoklad pro celoţivotní 

učení), koncentrace pozornosti a jedno téma propojené v několika předmětech 

(mezipředmětové vztahy).  

Kdyţ jsem se rozhodovala o tom, co bude tématem mé diplomové práce, 

Montessori pedagogika byla okamţitým rozhodnutím, protoţe v ní vidím velký potenciál. 

Škol s Montessori principy vzniká v České republice stále víc a v budoucnosti se mŧţe 

stát, ţe z kategorie alternativní školy vstoupí do kategorie škola hlavního vzdělávacího 

proudu, stejně jako je to např. v Holandsku nebo Skandinávii.
4
 To ovšem není vše, čím mě 

školy Marie Montessori zaujaly, jsou pro mě i místem, kde by se v našem školství mohl 

uplatnit sociální pedagog, který ve vzdělávacím systému České republiky stále hledá své 

jasné uplatnění.  

Cílem práce je popsání principŧ Montessori pedagogiky, vývoje Montessori škol na 

našem území, jejich současného stavu a budoucího rozvoje. Dílčím cílem je zmapování 

moţnosti uplatnění sociálního pedagoga v Montessori školách. 

Práce je rozdělena do 5 kapitol, v prvních třech se zabývám ţivotem a dílem Marie 

Montessori, pedagogikou Marie Montessori a vývojem škol Marie Montessori v České 

republice. Dvě poslední kapitoly jsou praktické, v první vyuţívám metodu kvalitativního 

výzkumu, kterou je případová studie. V této metodě jsou zahrnuty další dílčí metody – 

např. pozorování, analýza školských a školních dokumentŧ a prací studentŧ, rozhovory a 

                                                           
4 http://www.montessoricr.cz/montessori-v-mediich/s-chybou-pracujeme-jako-se-soucastizivota 
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práce se studenty. Poslední část práce je věnována dotazníkovému šetření mezi vedoucími 

pracovníky Montessori škol. 

Vycházím především z knih o Marii Montessori, v menší míře z knih, co napsala 

přímo Marie Montessori, přesto, ţe pro mě byly základem k uchopení její teorie. 

Vyuţívám i anglické knihy, články české i cizojazyčné a internetové zdroje. 

Literatura k tématu je velmi bohatá. V České republice se Marii Montessori věnuje 

především Karel Rýdl, který zaštítil prozatím všechny české překlady knih Marie 

Montessori (Tajuplné dětství, Absorbující mysl, Od dětství k dospívání, Objevování dítěte) 

a mnoho knih sám napsal (Metoda Montessori pro naše dítě: inspirace pro rodiče a další 

zájemce, Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori). Čerpala jsem i z knihy Olga 

Zelinkové (Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její 

metody dnes), která shrnuje nejdŧleţitější pojmy a principy Montessori pedagogiky. Ze 

zahraničních autorŧ je velmi přehledný Clare Healy Walls, jehoţ anglická šestidílná 

publikace postihuje všechny dŧleţité momenty z díla Marie Montessori (hlavní principy, 

dítě 0-3 roky, dítě 3-6 let, základní škola 6-12 let, adolescenti od 12 let). Českých i 

zahraničních článkŧ je velké mnoţství, ale informace v nich jsou jen velmi obecné, 

většinou shrnují jen dobře známé informace. O vývoji Montessori škol zatím nevyšla 

ţádná kniha, ale v tomto případě mi hodně pomohly články na webových stránkách 

Společnosti Montessori, které dobře popisují situaci v České republice. Ostatní knihy a 

články byly spíše doplňkové k jednotlivým tématŧm. 
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1. Ţivot a dílo Marie Montessori (1870-1952) 

 

První kapitola mé práce se zabývá ţivotem a dílem Marie Montessori, protoţe proniknutí 

do ţivotního stylu a vývoje pedagogické teorie Marie Montessori je dŧleţité pro pochopení 

jejích myšlenek a pedagogických principŧ. 

 

Marie Montessori se narodila 31. srpna 1870 v Itálii ve městě Chiaravalle v provincii 

Ancona. Její ţivot hodně ovlivnil tradičně smýšlející otec a velmi ambiciózní matka. Proti 

přání otce, ale s podporou matky, vstoupila ve 13 letech na technickou školu. Podmínky 

pro vstup na vysokou školu nebyly lehké, proto se Marii Montessori nepovedlo stát se 

inţenýrkou, ale podařilo se jí vstoupit na jinou univerzitu (lékařskou fakultu). Studium 

nebylo lehké, protoţe doba neumoţnovala, aby studenti a studentky pracovali ve stejnou 

dobu v márnici s lidskými těly, proto se musela Marie Montessori této práci věnovat 

v nočních hodinách. Obtíţe při studiu zvládla velmi dobře a stala se jednou z prvních 

ţenských lékařek v Itálii (promovala 1896). Po studiích chvíli pracovala jako pomocnice 

pro chudé v Římě a zapojovala se i do vznikajícího hnutí za práva ţen.
5
 

 Marie Montessori se velmi zajímala o děti a o to, jak jejich zdraví ovlivňují ţivotní 

podmínky. Následně získala práci jako učitelka-vychovatelka postiţených dětí a tato 

problematika ji velmi pohltila. Chtěla navázat na práci a podněty francouzských lékařŧ 

Jeana Itarda a Edouarda Séguina
6
, proto si po nocích překládala jejich spisy 

z francouzštiny do italštiny. Jean Itard vyvinul senzorické materiály pro hluchoněmé a 

mentálně retardované děti a Eduardo Séguin se zabýval výchovou neurologicky 

nemocných dětí (M. Montessori u něj absolvovala i stáţ).
7
 Tito lékaři ji inspirovali pro 

budoucí práci a výzkum. V roce 1899 přednášela na kongresu v Turíně závěry ze své praxe 

s mentálně postiţenými dětmi a nastiňovala problematiku odrazu sociálního pŧvodu ve 

školní úspěšnosti.  

 Tato antropoloţka a lékařka vytvořila vzdělávací systém a didaktické materiály, 

které zpočátku s velkým úspěchem pouţívala u dětí, jeţ měla v rámci svého povolání 

v péči. Na začátku své kariéry Montessori pracovala na psychiatrické klinice jako asistující 

lékařka pro děti duševně zaostalé. Děti z kliniky díky didaktickým materiálŧm lépe 

prospívaly, a proto se Montessori začínala ptát, zda by mohly děti v běţných školách 

                                                           
5 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori 6: The Adolescent (12+ years). Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 22 
6 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: 

Portál, 1997. s. 13 
7 Ţivotopis Marie Montessori [online]. 2002 [cit. 2011-11-28]. Campanella o. s. Dostupné z WWW: <http://montessori-

ceskytesin.cz/zivotopis-marie-montessori>. 
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s lepší stimulací dosáhnout většího úspěchu. Své zkušenosti se Marie Montessori rozhodla 

přenést i do práce se zdravými a normálně se rozvíjejícími dětmi. V té době se stalo 

vzdělávání dětí předškolního věku ústředním tématem práce Marie Montessori.  

Velkým mezníkem pro její práci bylo datum 6. 1. 1907. V tento den byl otevřen 

v Římě ve čtvrti San Lorenzo Dŧm dětí (Casa dei bambini), jehoţ úkolem bylo věnovat se 

dětem ze sociálně vyloučeného prostředí – z dělnických (chudinských) čtvrtí. Tento dŧm 

se měl stát útočištěm pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro děti méně 

vzdělané. Byly zde velmi dobré hygienické podmínky, lékařská péče a dobrá strava, ale 

především se Dŧm dětí v čele s Marií Montessori staral o výchovu a vzdělání dětí.
8
 

Casa dei bambini navštěvovaly děti od 3 do 6 let a Montessori se pro ně snaţila 

vytvořit velmi podnětné prostředí přizpŧsobené především pro smyslovou a praktickou 

výchovu. Vyuţívala materiály pro čtení, psaní a počítání, které byly pŧvodně vytvořeny 

pro mentálně postiţené děti.  

„Marii Montessori se v dětech podařilo odhalit obrovský potenciál, dospěla 

k překvapivému zjištění, ţe dítě se naučí chodit, mluvit a manipulovat s předměty skrze 

svou vlastní tvořivost, nikoli proto, co ho učí dospělí.“
9
  

Zaloţení Casa dei bambini byl výrazný předěl v jejím ţivotě, protoţe roli lékařky 

vystřídala role učitelky, metodičky a lektorky. Marie Montessori si zde poprvé vyzkoušela 

i to, jakým směrem vést učitele ve svých školách a na co u něj klást dŧraz. Na začátku 

provedla malý pokus - zaměstnala jako učitelku školníkovu dceru a dala jí instrukce, ţe 

nemá děti učit, ale pouze jim nabízet materiály k práci. Po pár měsících byly vidět první 

úspěchy – děti se uměly podepsat, mluvily o matematických tvarech a chovaly se velmi 

slušně jiţ v předškolním věku. Mnoho lidí slyšelo o práci Marie Montessori a na děti se 

jezdily dívat i nejrŧznější návštěvy.
10

 Vzhledem k úspěšnosti Casa dei bambini byla hned 

další rok otevřena další Montessori škola. Od roku 1908 ukončila Marie Montessori svoji 

akademickou kariéru a věnovala se především přednáškám, výzkumu dítěte a rozvoji své 

pedagogické teorie. 

 Během krátké doby byla Marie Montessori a její metoda známá v celé Evropě, 

přispěla k tomu i kniha „The Montessori Method“, která byla vydána v roce 1911. V tomto 

časovém období začala Montessori pořádat i školení pro učitele, kde je učila, jak správně 

pouţívat její metodu. Byla přesvědčena, ţe pochopit principy Montessori výuky není 

                                                           
8 SVOBODOVÁ, J., JŦVA, V. Alternativní školy. 2., dopl. vyd. Brno: Paido, 1996. s. 38 
9 BRUNCLÍKOVÁ, J. Montessori pedagogika: Stoleté výročí Montessori hnutí. Propagační materiál [online]. 2007, [cit. 

2011-11-26]. Dostupný z WWW: <http://www.montessoricr.cz/>. 
10 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori 6: The Adolescent (12+ years). Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 23 
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snadné, vzhledem k tomu, ţe šlo o zásadní posun v přístupu učitele k dítěti a o novost 

pouţívaného materiálu.  

V Římě vznikla i asociace pro šíření metod Montessori – Opera Montessori, na 

jejímţ zaloţení se podílela i sama Marie Montessori. V roce 1926 zaloţila Marie 

Montessori s podporou syna Maria i organizaci Association Montessori Internationale – 

AMI
11

. Jde o mezinárodní organizaci, která spojuje činnost lokálních hnutí v jednotlivých 

zemích v celek. Funguje dodnes a sídlí v Amsterodamu. 

 Od roku 1912 pracovala Montessori za pomoci rŧzných nadšencŧ i na 

pokročilejším stupni Montessori vzdělávání pro děti od 6 do 12 let, který velmi dobře 

rozpracovala. Později se začala zabývat i dalším stupněm vzdělávání od 12 do 18 let, ale 

práci uţ nestačila dokončit. Tento systém byl po její smrti objeven a příznivci rozvíjen.

 V závěru ţivota se zaměřila na etapu dětí od narození do 3 let. V roce 1949, pouhé 

tři roky před smrtí, publikovala také svoji nejpopulárnější knihu „Absorbující mysl“. 

Po zaloţení Casa dei bambini Marie Montessori hodně cestovala a přednášela, 

zaloţila Dŧm dětí i v Barceloně v roce 1913, ve stejném roce navštívila i Spojené státy 

americké, kde zaloţila mnoho Montessori tříd. Poté se opět vrátila do Španělska, kde se 

usadila a pobývala zde aţ do začátku občanské války v roce 1936. Během 2. světové války 

byly v Itálii Montessori školy zavřeny. Válečné období strávila v Indii, kde pořádala 

přednášky o své metodě a pomáhala i se zakládáním škol.
12

   

Po skončení 2. světové války se v roce 1949 vrátila do Evropy a usadila se 

v Holandsku, kde ţila aţ do své smrti. Zemřela 6. 5. 1952 v holandském Noordwijk-an-

Zee.  

Je pozoruhodné, ţe tato ţena byla v roce 1950 a 1951 nominována na Nobelovu 

cenu míru.
13

 

  

                                                           
11 Mezi další organizace, které se stejně jako AMI věnují odkazu Marie Montessori patří American Montessori Society - 

AMS (USA – vznik 1960), Montessori Education (UK – vznik 1993), Montessori Europe (UK - vznik 2000) a 

Montessori Centre Internacionale (UK – školící středisko). 
12 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: 

Portál, 1997. s. 14 
13 BRUNCLÍKOVÁ, J. Montessori pedagogika: Stoleté výročí Montessori hnutí. Propagační materiál [online]. 2007. 

Dostupný z WWW: <http://www.montessoricr.cz/>. 
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2. Pedagogika Marie Montessori 

 

Principy pedagogické teorie Marie Montessori spadají do proudu reformní pedagogiky, o 

tomto pojmu slýcháme od počátku 20. století, kdy začal boj o změnu tradičního školství a 

výchovy dětí. Pro začátek 20. století je typická snaha o změnu postoje k dítěti, tzv. 

pedocentrismus. Pedocentristé staví do středu zájmu dítě, vychází z jeho dispozic, 

schopností a předpokladŧ, vyzdvihují potřeby dítěte. „Dítě má podle představitelů 

reformní pedagogiky svůj vlastní svět, odlišný od světa dospělých, a vychovatel má dítě a 

jeho svět plně respektovat.“
14

 

  V následujících podkapitolách bych ráda popsala principy, které jsou určující pro 

celý pedagogický systém Marie Montessori. 

  

 

2.1. Principy Marie Montessori 

 

Dŧleţitost rysŧ pedagogiky Marie Montessori se u rŧzných autorŧ rŧzní. Vybírám tři 

stěţejní autory – Karel Rýdl (profesor, Společnost Montessori, odborný garant a autor 

mnoha publikací o M. Montessori), Olga Zelinková (docentka speciálně pedagogických 

věd, autorka knihy s hlavními zásadami pedagogické teorie Marie Montessori), Harald 

Ludwig (profesor pedagogiky, vedoucí Montessori-Zentrum, autor mnoha kniţních 

publikací a překladŧ děl, knihy o pedagogice Marie Montessori). Autory jsem vybrala 

především proto, ţe jejich knihy pro mě při studiu díla Marie Montessori byly přínosné. 

 

Nejčastěji jsou autory uváděny tyto principy:  

 Rýdl (1999) – věková heterogenita, pohyb, svoboda, osobnost, disciplína, 

princip sociální a jazykové výchovy, princip vedení, chyba a její kontrola, 

polarizace pozornosti, senzibilní fáze vývoje, smyslová materiál, princip ticha a 

klidu, připravené prostředí. 

 Zelinková (1997) - polarizace pozornosti, svoboda dítěte, senzitivní fáze, 

osobnost učitele, připravené prostředí, heterogenní kolektiv, didaktický 

materiál, osobnost vychovatele. 

                                                           
14 Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992. s. 11 
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 Ludwig (2000) – pohyb, koncentrace, svoboda jednání, osobnost vychovatele, 

polarizace pozornosti, senzitivní fáze, připravené prostředí, didaktický 

materiál. 

 

Vybírám nejčastěji se vyskytující principy, které v následujících podkapitolách 

podrobněji rozeberu. Jejich stručné shrnutí je v následujícím přehledu: 

 

 Svoboda a disciplína. Dítě má mít moţnost svobodně se rozhodnout, volit činnosti 

a pohybovat se v prostředí. Nutné je, aby dítě znalo hranice této svobody. 

 

 Učení se s vrstevníky a od vrstevníků – heterogenní kolektiv. Spojení více tříd 

nebo práce v heterogenních kolektivech mŧţe vést k větší efektivitě učení. 

 

 Prostředí, volnost pohybu a poznání. Pohyb dětí a poznání jsou úzce propletené. 

Pokud jsou děti obklopeny připraveným prostředním, které je hodně podnětné, 

proces poznání a učení mŧţe být efektivnější. Materiály by měly být uspořádány 

podle určitých kritérií, coţ dětem usnadňuje orientaci v nich, např. neměnná místa 

pro matematický a jazykový materiál. 

 

 Zájem – polarizace pozornosti. Je zřejmé, ţe lidé se učí lépe, kdyţ je zajímá to, co 

se učí. Proto, kdyţ dítě koncentruje svoji pozornost na určitou činnost, která se stala 

předmětem jeho zájmu, nemělo by být rušeno. 

 

 Senzitivní fáze. Marie Montessori věřila, ţe v určitých obdobích jsou děti citlivější 

k některým podnětŧm a snáze se učí některé dovednosti.  

 

 Práce s odměnou a chybou. Odměňování ţákŧ (známky, materiální věci, peníze) 

není ţádoucí, protoţe narušuje koncentraci a je špatnou motivací pro provádění 

aktivity. Pojetí chyby jako prostředku k další práci – pozitivní význam chyb 

v učení.  

 

 Učení v kontextu. Poznatky jsou dávány do smysluplných souvislostí, jdou více do 

hloubky. Získané vědomosti a dovednosti jsou bohatší neţ při učení v abstraktních 

souvislostech bez provázanosti se ţivotem. 



18 

 

 

 Práce učitele a práce žáků. Jednotlivé formy interakce dospělých a dětí jsou 

spojeny s předpokladem optimalizace výsledkŧ dětí. 

 

 Elipsa
15

. Nejde o princip, který uvádí všichni autoři, přesto se elipsa často 

v Montessori školách pouţívá. Většinou nakreslena na zemi ve třídě. Jde o místo 

setkávání; místo, kde se řeší vzniklé problémy ve třídě, případně se trénuje chŧze 

po elipse nebo nácvik ticha. 

 

 

2.1.1. Svoboda a disciplína 

 

Montessori ve své teorii vyzdvihuje především svobodu dítěte. Dítě je zodpovědné za 

utváření sebe sama, za své chování a jednání. Dŧraz na svobodu ale neznamená, ţe dítě 

nemá poslouchat rodiče, ţe nemá být poslušné, jen mu má být dán prostor pro vlastní 

seberealizaci. Svoboda dítěte se pojí s jeho samostatností a postupnou nezávislostí. Marie 

Montessori věřila, ţe svoboda jde ruku v ruce s disciplínou a jedna bez druhé nemŧţe 

existovat ani fungovat. Za základní povaţovala tyto myšlenky
16

: 

 

 Je nutné dát dětem svobodu, ale nastavit limity, aby nevznikl chaos. Nabízenou  

svobodu je nutné reflektovat prostřednictvím zpětné vazby. 

 Sebekázeň se vyvíjí tak, ţe děti dostávají moţnost svobodné volby. V případě, ţe 

dítě získá základy sebedisciplíny (sebekázně), je moţné zmírnit tlak disciplíny na 

svobodu (tzn. dítě se limituje samo; ví, co smí a co ne
17

). 

 Sebevýchova je zásadním pojmem pedagogiky Marie Montessori, o čemţ svědčí i 

její velmi známé heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
18

 

 Skutečná svoboda je zarámována v sebekázni a omezována pouze tím, ţe člověk  

dodrţuje a respektuje práva ostatních lidí, společnosti a prostředí, ve kterém ţije. 

 

                                                           
15 http://www.montessori-beskydy.cz/montessori-principy/elipsa 
16 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori 2: Core Principles in Action. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 3-4  
17 ZELINKOVÁ (1997) označuje pojmem „dobrovolná disciplína“. 
18 RÝDL, K. Metoda Montessori pro naše dítě: inspirace pro rodiče a další zájemce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 

2006. s. 133 
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„Poslušný a zároveň svobodný můţe být pouze ten, kdo je pánem sebe samého. Naslouchá 

sobě samému, zná svá přání, touhy, schopnosti i slabosti. Být disciplinovaný znamená umět 

sám sobě poručit, sám sebe ovládat, mít moc sám nad sebou.“
19

 

Svoboda dítěte, jak jiţ bylo zmíněno výše, nemá být bezbřehá, dítě je vedeno 

k řádu a disciplíně. Dnes je to upraveno např. tvorbou třídních pravidel
20

. Protiváha řádu, 

disciplíny a pravidel má pomoci tomu, aby dítě nebylo jen velkým individualistou, ale 

umělo ţít v kolektivu. Tyto limity rozvíjí u dítěte interpersonální inteligenci, sociální cítění 

a pomáhají i v lepší orientaci v mezilidských vztazích. 

  

Marie Montessori vymezila 4 rŧzné formy svobody – biologickou, sociální, pedagogickou 

a mravní:
21

  

 

 Biologická svoboda. Montessori kladla dŧraz na to, aby bylo dětem umoţněno 

vyvíjet se podle vývojového plánu, který jim byl dán do vínku. Děti nemají být 

ţádným zpŧsobem omezovány ve svém přirozeném vývoji, protoţe pokud jsou jim 

do cesty kladeny překáţky nebo je jejich rŧst nějak ohraničen, mŧţe to vést aţ 

nejrŧznějším deformacím a abnormalitám ve vývoji. 

 

 Sociální svoboda. Předpokladem pro tento typ svobody jsou rodiče, kteří dávají 

dítěti moţnost zaţít nezávislost, podporují ho ve vývoji, ale nevodí ho za ručičku a 

nedělají za dítě vše. Postupem času se dítě stává samostatnější a vstupuje do 

sociálních vztahŧ s vrstevníky. 

Často tuto sociální svobodu omezují nejen rodiče, ale i učitelé, tím, ţe 

ţákŧm nedávají dostatečný prostor na práci s ostatními ţáky. Rozvoj sociálních 

dovedností ţákŧ je tak utlumen. 

 

 Pedagogická svoboda.  Utváří se jiţ od předškolního věku, od okamţiku, kdy dítě 

nastoupí do školky. Základem je činnost, kterou si dítě (ţák) samostatně zvolí, 

protoţe ho nějakým zpŧsobem zaujme. Nejde o úkol volený učitelem, ale učitel by 

měl vytvořit takové prostředí a zajistit takový didaktický materiál, který dítě 

                                                           
19 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: 

Portál, 1997. s. 24 
20 Nejčastěji jde o pravidla typu: práci vţdy dokončím, pracuji tiše a neruším ostatní, pomŧcky vracím na místo jim 

určené, dodrţuji týdenní plán… atd. 
21 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: 

Portál, 1997. s. 20 
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motivuje k dané činnosti. Kdyţ si dítě úkol vybere, mělo by se na něj plně 

koncentrovat - zaměřit na něj svoji pozornost - a věnovat se mu delší dobu, popř. 

dobu nutnou k dokončení úkolu. 

Volba činnosti je svobodná, ale to neznamená, ţe dítě nemusí dělat nic, ţák 

si nějakou činnost zvolit musí.  

 

 Mravní svoboda. V pojetí Marie Montessori to znamená formování člověka, který 

jiţ od útlého věku jedná podle svého vnitřního přesvědčení. Tuto mravní svobodu a 

morální jednání a kvality dítěte předurčuje i fakt, ţe dítě je od dětství vedeno 

k zodpovědnosti za své jednání a činy.  

 

 

2.1.2. Heterogenita kolektivu 

 

Schopnosti lépe se orientovat v mezilidských vztazích napomáhá i fakt, ţe Marie 

Montessori prosazovala princip heterogenních tříd, kde mají moţnost se učit starší děti od 

mladších i mladší od starších. Tím je podporována mezitřídní spolupráce, zdravé 

sebevědomí dětí i fakt, ţe často jsou děti schopné si látku vysvětlit lépe, tzn. i ji lépe 

pochopit, neţ kdyby jim ji vysvětlil učitel. V mateřských školách jsou nejčastěji spojovány 

děti 3-5 let, nebo děti 4-6 let. Na základních školách se spojují skupiny 6-8 let, 9-11 let a 

12-15 let.
22

  

Kdyţ mladší děti pozorují starší děti při práci, je to pro ně motivací pro budoucí 

úkoly, často se i zajímají o úkoly, kterým jejich vrstevníci v homogenních třídách ještě 

nevěnují pozornost. Přítomnost rŧzně starých dětí ve třídě je pro mladší děti také zpětnou 

vazbou či měřítkem, děti se na základě pozorování starších ţákŧ učí odhadnout, jaké úkoly 

jsou schopny zvládnout a které je třeba nechat aţ na později. Starší děti se na druhou stranu 

učí srozumitelně formulovat své myšlenky, aby byly schopné je předat mladším 

spoluţákŧm.
23

 

 Princip heterogenních tříd by měl současně respektovat i určitou nutnou 

homogenitu menšího kolektivu v celku. Děti si totiţ nejčastěji hledají kamarády mezi 

svými vrstevníky a mohlo by být pro ně těţké najít si kamarády mezi staršími spoluţáky. 

Věkově smíšená třída je vhodná pro děti nadané nebo naopak opoţděné, protoţe tyto děti 

                                                           
22 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. 1. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. s. 132-133  
23 RÝDL, K. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 

1999. s. 17 
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mají šanci najít v širokém spektru ţákŧ kamarády starší nebo naopak mladší, kteří jim 

vyhovují. 

„Děti mají velmi vyvinutý cit, kterým poznají, kam se zařadit. Je pro ně velice 

důleţité, aby byly přijaty do správné skupiny.“
24

 

 Marie Montessori prosazovala jako ideální počet 40 dětí ve třídě. Ale takto velký 

kolektiv je velmi těţké zvládnout, proto se dnes prosazují počty kolem 20 – 25 ţákŧ. 

 

 

2.1.3. Prostředí, volnost pohybu a poznání 

 

K utváření a rozvoji vlastní osobnosti má napomáhat připravené a podnětné prostředí. To 

se Montessori snaţila zajistit tím, ţe vytvořila svŧj didaktický materiál
25

, jehoţ 

prostřednictvím mohou děti pouze s malou pomocí učitele rozvíjet svŧj potenciál.  

Didaktický materiál jsou pomŧcky, které pomáhají k nácviku nejrŧznějších činností 

(rozlišování barev, manipulace s předměty, cvičení smyslŧ atd.).  

 

Marie Montessori tento materiál dělila do 5 skupin: 

„1. materiál pro cvičení běţných ţivotních činností a sebeobsluhy 

2. smyslový materiál (vliv zvuku, povrchu, barvy, tvaru) 

3. jazykový materiál (obrázková abeceda, soubory zvířátek) 

4. matematický materiál (soubory geometrických těles) 

5. materiál ke kosmické výchově
26

 (přináleţitost člověka k přírodě a harmonickému  

souţití s ostatními lidmi)“
27

 

 

Materiál pro cvičení běžných životních činností zahrnuje úkony týkající se 

kaţdodenní sebeobsluhy (oblékání, stravování, čistota), cvičení pro jednání s lidmi 

(zdravení, poděkování, mluvení s lidmi) a cvičení péče o ţivotní prostředí (úklid, péče o 

květiny). Pro tyto činnosti Marie Montessori vyvinula například rámy, na kterých si děti 

trénují zavazování tkaniček nebo zapínání knoflíkŧ. 

                                                           
24 RÝDL, K. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 

1999. s. 18 
25 „Materiál utvářený a rozvíjený Marií Montessori má svou historii. Vychází z materiálů uţívaných Itardem a Seguinem 

při práci se zaostalými dětmi a z materiálů slouţících v experimentální psychologii. Materiály jsou zaměřeny především 

na smyslovou a pohybovou výchovu, která je základem pro rozvoj inteligence.“ ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to 

dokázal: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. s. 71 
26 Kosmická výchova = kosmos – souvislost všech věcí, celistvý pohled na svět, který dítě obklopuje. 
27 SVOBODOVÁ, J., JŦVA, V. Alternativní školy. 2., dopl. vyd. Brno: Paido, 1996. s. 38 
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 Smyslový materiál představuje prostředek spojení dítěte a vnějšího světa. Smyslové 

poznání by mělo předcházet poznání rozumovému. Tento materiál by měl být pouţíván 

především u dětí od 3 do 6 let. U smyslového materiálu je respektován princip izolace 

jedné vlastnosti nebo princip kontrastu. V běţné situaci to znamená, ţe dítě dostane 20 

tyček a má hledat tyčky stejné barvy, tvaru, velikosti. Postupně je úkol stěţován (více 

tyček s odstínem červené, zmenšuje se rozdíl velkosti a dítě má najít nejdelší tyčku atd.). 

Smyslový materiál se dotýká všech smyslŧ – Marie Montessori vyvinula materiál pro 

zrakové, sluchové, hmatové, čichové i chuťové poznávání. Existuje i materiál pro vnímání 

teploty nebo hmotnosti (váhy) věcí.  

Jazykový materiál má rozvíjet především mateřskou řeč a slovní zásobu. Dítě se 

má seznámit s abecedou, naučit se rozlišovat souhlásky a samohlásky. Připravovat by se 

dítě mělo i na psaní – učí se drţet psací náčiní. V Montessori školách se děti učí číst i psát 

zpravidla jiţ v předškolním věku. Existuje mnoho materiálu pro rozvoj jazyka – např. 

písmena ze smirkového papíru (rozlišování souhlásek a samohlásek), obrázkové sady atd. 

Učitel by měl jazyk u dětí rozvíjet vyprávěním příběhŧ, rébusŧ a hádanek. Třída by měla 

být plná knih, časopisŧ a obrázkových publikací.  

Matematický materiál je vytvořen k tomu, aby si dítě nenásilně získalo vztah 

k matematice a rozvinuly se u něj schopnosti odhadu a představivosti. Často je zde 

pouţíván i materiál z jiných okruhŧ – např. ze smyslové výchovy. Příkladem mŧţe být 

perlový materiál (pro určování jednotek, desítek, stovek a tisícŧ) nebo soustava tyček, na 

kterých se děti učí počítat od 1 do 10.  

 Materiál pro kosmickou výchovu má dítěti pomoci poznat jeho místo ve světě, 

souvislosti fungování a propojení věcí na světě. Výuka by měla probíhat formou 

nejrŧznějších pokusŧ nebo na základě práce s rŧznorodým materiálem (magnetické a 

nemagnetické pomŧcky…). 

 

Připravené prostředí představuje pro děti motivaci k učení, potřebu pochopení věcí ve 

světě a pomáhá s vytvářením souvislostí mezi věcmi. Za vhodné prostředí odpovídá 

vychovatel, který je prŧvodcem dětí na cestě za poznáním: musí být schopen posoudit, 

jaký materiál je vhodný pro danou věkovou skupinu dětí. Vychovatel by měl poznat 

vývojovou úroveň dětí, senzitivní fáze, ve kterých se dítě nachází, a zájmy dítěte, podle 

toho by měl vybavit prostředí nepřebernou nabídkou materiálu a didaktických pomŧcek. 

Ty mají dítě vybízet k aktivitě, k samostatnému poznávání.  
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Připravené prostředí by mělo splňovat tyto podmínky
28

: 

 

 Specifické uspořádání nábytku – vychází z toho, pro jak staré děti je třída určena 

(musí být také respektovány individuální zvláštnosti). 

 Skříňky i police s didaktickým materiálem by měly být snadno dostupné všem 

dětem. 

 S lavicemi a dalšími stoly by se mělo dát jednoduše manipulovat, aby se daly 

sestavit tak, aby pracoviště bylo uzpŧsobeno individuální i skupinové práci dětí. 

 Děti mají mít moţnost ohraničit (označit) si své pracovní prostředí – např. stŧl, 

koberec nebo jiná podloţka. 

 Ve třídě by nemělo chybět místo určené ke společnému setkávání (koberec na 

pohodlné sezení, případně na zemi nakreslená elipsa a kolem ní dostatek místa). 

 

 

2.1.4. Polarizace pozornosti 

 

Tento princip úzce souvisí s principem senzitivních fází, připraveným a podnětným 

prostředím i zajímavým didaktickým materiálem. Marie Montessori zjistila, ţe dítě je 

schopné se hodně soustředit jiţ od velmi útlého věku. Fenomén polarizace pozornosti se 

stal klíčovým bodem její pedagogické teorie, protoţe podle ní je předpokladem ke 

zdravému vývoji dítěte. Koncentrace je schopnost dítěte jednat podle vlastního přání 

z vlastního podnětu.  

 Dítě v podnětném prostředí nejprve tápe, ale poté se zcela zaměřuje na jeden 

předmět a jednu činnost, která ho oslovila, tím se odpoutává od okolního prostředí. To 

znamená, ţe se nenechá vyrušit ani nejhlučnějšími projevy a opakuje činnost do té doby, 

neţ je s jejím výsledkem zcela spokojeno. Polarizace pozornosti je ovšem moţná jen za 

určitých podmínek, dítě je v podnětném prostředí a předměty, které se v něm nalézají, 

vybízí ke zkoumání, k tomu, aby se na ně dítě koncentrovalo. 

 

  

                                                           
28 BRUNCLÍKOVÁ, J. Vzdělávací program Montessori - nabídka pro všechny děti. Zpravodaj Pedagogicko-

psychologické poradenství. 2007, roč. 48, s. 74. 
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Prŧběh polarizace pozornosti mŧţeme rozdělit na 3 fáze
29

, které jsou patrné 

v prŧběhu učení:  

 

1. fáze hledání (přípravy):   dítě se pohybuje po místnosti a hledá předmět ve svém okolí,  

2. fáze velké práce:   dítě pracuje s pomŧckou, plně se na ni soustředí; opakuje 

činnost a setrvává u úkolu, dokud není z práce uspokojeno  

3. fáze nasycení (doznívání):  dítě dokončí úkol, uklidí předměty, které k práci 

potřebovalo, a nechává doznívat dojmy z činnosti; po 

nějakém čase je připraveno na další soustředění a práci 

s jinou pomŧckou. 

 

Jednotlivé fáze jsou rŧzně dlouhé, záleţí na osobnosti dítěte a na tom, jak je pro ně daná 

činnost zajímavá. Roli v jednotlivých fázích hraje i učitel, který v případě nejistoty dětí 

mŧţe být jejich pomocníkem, např. pokud dítě ještě není dostatečně samostatné a neumí se 

rozhodnout pro některou z pomŧcek. Dospělý mŧţe pomoci i v 1. fázi s prvními kroky 

práce s materiálem. Ve 2. fázi je učitel garantem toho, ţe dítě nebude z práce vyrušováno a 

bude se moci plně soustředit na svoji činnost. V poslední fázi dítě často hledá pomoc 

dospělého, protoţe chce potvrzení správnosti výsledku své práce.
30

 Učitel musí být hodně 

empatický a zkušený, aby věděl, kdy je dobré zasáhnout do činnosti dítěte a kdy je lepší 

nechat dítě přijít na správný krok samostatně. Dŧleţitým faktorem je i dostatek času pro 

dítě, aby mělo šanci činnost s pomŧckou opakovat do té doby, neţ budou jeho potřeby 

nasyceny.  

 

 

2.1.5. Senzitivní období – fáze vývoje 

 

Pouze učebna naplněná podnětným materiálem nestačí, musíme zohlednit i další 

Montessori princip, kterým je dbání na senzitivní období dítěte a jeho individuální vývoj. 

Marie Montessori přišla s myšlenkou, ţe v určitých věkových obdobích jsou děti citlivější 

k jiným podnětŧm a snáze si osvojují některé dovednosti na nejvyšší úrovni. Tyto fáze 

mŧţe vypozorovat jen citlivý prŧvodce dítěte (učitel, rodič), který by měl dítěti připravovat 

prostředí a materiál, aby mělo dítě prostředky k rozvoji. Pokud dítě nevyuţijte v daném 

                                                           
29 http://www.moudrehrani.cz/clanek/montessori-principy 
30 RÝDL, K. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 

1999. s. 46 
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čase svých moţností a není dostatečně „zcitlivěno“ na určité téma, není navedeno učitelem, 

nevyuţije svŧj potenciál a v budoucnosti jiţ nebude chvíle, kdy by se danou „látku“ 

naučilo tak dobře s minimální námahou.  

 

Základní dělení senzitivních fází: 

 

 Období absorbující mysli a velkých změn - 0- 6 let 

- rozvoj řeči, pohybu, pořádek a řád, rozvoj smyslŧ 

- rozvoj inteligence, počátky čtení a psaní 

- formování osobnosti dítěte – psychická a fyzická stránka 

- práce s malými věcmi – rozvoj jemné motoriky 

- zájem o vrstevníky a učení se sociálnímu chování (pozdrav, poděkování, prosba.) 

 

 Období představivosti a zájmu o sociální skupinu 6 - 12 let 

- zlepšování abstrakce a představivosti 

- sociální vztahy, sebeuvědomování, dobré versus zlé chování – morální vědomí, 

role a místo ve skupině 

 

 Období změn psychických, fyzických, hormonálních a emocionálních - 12- 18 let 

- touha po nezávislosti  

- sebeuvědomování, sebehodnocení 

- vztahy s vrstevníky 

 

 

2.1.6. Práce s odměnou a chybou 

 

Dítě by nemělo být závislé na podpoře zvnějšku (pochvale, odměně), ale mělo by pracovat, 

zdokonalovat se a zabývat se věcmi díky vlastnímu vnitřnímu podnětu (vnitřní motivaci). 

Tento princip má u dítěte budovat samostatnost a zodpovědnost.  

 Pojetí chyby jako pomocníka pro další práci je pro pedagogiku Marie Montessori 

typické. Montessori věřila, ţe chyby mají svŧj smysl a dávají dítěti najevo, jak dobře 

zvládá určité činnosti. Děti mají být odmala vedeny ke kontrole své práce i k tomu, ţe 

chyba je přirozenou součástí řešení problémŧ. Didaktické pomŧcky vyvinuté Marií 

Montessori jsou přizpŧsobeny tomu, aby dítě mělo šanci chybu odhalit, ale je nutné, aby se 
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dodrţoval správný postup práce s pomŧckou. U starších dětí se uplatňuje kontrola práce 

porovnáním s předlohou, díky které má dítě moţnost si chyby samostatně najít a opravit. 

Ţáci jsou tak vedeni k větší samostatnosti a nezávislosti. Často se stává, ţe chce dítě sdílet 

svŧj úspěch i s učitelem a vyţaduje kontrolu i od něj.
31

 

 

 

2.1.7. Učení v kontextu 

 

Marie Montessori často kritizovala, ţe ţáci často memorují věci bez pochopení, pouze pro 

to, aby uspěli v testu nebo jiné zkoušce. Tradiční školství je podle ní vytrţeno z určitého 

ţivotního kontextu, coţ se projevuje uţ jen formou toho, jak vypadají všechny školy a 

jakým zpŧsobem je v nich přistupováno k učení.
32

 

Montessori proto vynalezla soubor materiálŧ, díky kterým se děti učí především 

činností a prací s pomŧckou neţ z výkladu učitele nebo čtením textŧ. Poznatky takto 

získané je snazší dále aplikovat na skutečný ţivot.   

 

 

2.1.8. Práce učitele a práce ţáka (dítěte) 

 

Marie Montessori kritizovala přístup učitelŧ, kteří omezovali vývoj dítěte, kárali dítě za 

chyby, nedávali mu dost podnětŧ a dostatečně nepropojovali kontext školy a ţivota.  

 

Jaká je role dospělého v Montessori zařízeních? Co je jeho povinností a čeho by se 

měl vyvarovat? 

Vychovatel
33

 v pojetí Marie Montessori je osoba, která je zodpovědná za přípravu 

vhodného a dostatečně podnětného prostředí a také člověk, kterému jde především o blaho 

a rozvoj dítěte.  

Montessori ve svých pracích vyzývá k „odzbrojení dítěte ve výchově, protoţe 

napjatý vztah mezi dospělými (rodiče, učitelé, vychovatelé) a dětmi není vhodným zázemím, 

                                                           
31 RÝDL, K. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 

1999. s. 37 
32 LILLARD, A. S. Montessori: the science behind the genius. Updated ed. with a foreword by Renilde Montessori. New 

York: Oxford University Press, 2007. s. 224 - 225 
33 Marie Montessori se vyhýbala označení učitel – dávala přednost označení vychovatel nebo vedoucí. V textu se budu 

snaţit pouţívat toto označení.    
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v němţ je moţné vychovávat.“
34

 Dítě z tohoto napětí vychází jako oběť a rozhodně mu 

tento stav neprospívá. 

Marie Montessori kritizovala výchovu dětí, jejímţ hlavním rysem bylo poučování, 

trestání, napomínání, ovládání a vnucování vlastních názorŧ. Dŧraz kladla na to, ţe dítě má 

být bráno jako individualita (osobnost) s vlastním názorem, která bude v budoucnosti 

zasahovat do společenského dění svým vlastním zpŧsobem. „Byla přesvědčena, ţe kaţdé 

dítě v sobě má svůj vlastní stavební plán, plán svého rozvoje. Ten je však většinou rušen 

zásahy dospělých, kteří ve snaze pomáhat tuto perspektivu často ničí“.
35

 

Přesto, ţe myšlenky Marie Montessori jsou téměř 100 let staré, nic to nebere na 

jejich aktuálnosti. V dnešní době nemají rodiče na své děti moc času, a kdyţ uţ ho mají, 

spíše se snaţí děti vychovávat – tzn. říkat dětem, co dělat jinak a lépe. Děti jsou spíše 

kárány neţ chváleny, coţ má neblahý vliv na jejich sebevědomí. Přesto, ţe pochvala nic 

nestojí, je to „nedostatkové zboţí“. I já jsem v době studia pociťovala nedostatek ocenění 

ze strany učitelŧ, které bylo často reprezentováno pouze dobrou známkou. Chybělo mi 

ocenění slovní. V Montessori školách toto hodnocení nechybí: pochvala, práce s chybou a 

slovní hodnocení jsou další často vyuţívané metody. Ty by měl Montessori vychovatel 

ovládat a správně, tzn. ve vhodnou dobu pouţívat. Stejně jako by měl uplatňovat ve 

správnou dobu i ostatní principy Montessori pedagogiky. 

 

Dvanáct kritérií, které by měl splňovat pedagog v Montessori zařízení
36

: 

1) vytváří a udrţuje připravené prostředí 

2) ví, jak se vyuţívá Montessori didaktický materiál, a umí systém pouţití 

zprostředkovat dětem 

3) je aktivní, pokud si dítě ještě nenašlo předmět svého zájmu, pokud uţ dítě 

pracuje s pomŧckou, je pasivní (dává dítěti prostor k poznávání) 

4) neustále děti pozoruje a diagnostikuje, aby věděl, jak pomoci v okamţiku, kdy 

dítě poţádá o radu (pomoc) 

5) podává pomocnou ruku pouze v případě, pokud je o to poţádán 

6) musí naslouchat a ptát se, ale jen tehdy, pokud je o to poţádán 

7) respektuje dítě a nevyrušuje ho, kdyţ pracuje 

                                                           
34 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: 

Portál, 1997. s. 71 
35 SVOBODOVÁ, J., JŦVA, V. Alternativní školy. 2., dopl. vyd. Brno: Paido, 1996. s. 39 
36 BRUNCLÍKOVÁ, J. Vzdělávací program Montessori - nabídka pro všechny děti. Zpravodaj Pedagogicko-

psychologické poradenství. 2007, roč. 48, s. 73 
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8) respektuje dítě, i kdyţ dělá chyby; hned dítě neopravuje, učí ho práci s vlastní 

chybou a její nápravou 

9) respektuje dítě i v případě, ţe dítě pouze pozoruje práci jiných – neruší dítě a 

nenutí ho do práce 

10) snaţí se děti nadchnout pro práci s materiálem, který je obklopuje 

11) nevnucuje svoji pomoc, ale dává dětem najevo, ţe je jim kdykoliv k dispozici 

12) nabízí dítěti, které jiţ práci dokončilo, svoji duši. 

 

Snaha o rozvoj partnerského vztahu mezi dítětem a vychovatelem je pro další práci 

nesmírně dŧleţitá. Partnerský vztah by ovšem neměl potlačovat autoritu dospělého. Přesto, 

ţe jde o vztah s vyrovnanými silami, hranice svobody dítěte by jistě měly být určitým 

zpŧsobem omezeny, jak bylo popsáno v kapitole 2.1.1.. 

 

Učitel plní mnoho funkcí
37

 – vykonává mnoho činností ve vztahu k ţákovi: 

 

 motivuje a aktivizuje ţáka 

 upevňuje disciplínu a řád – hlídá pravidla  

 objasňuje, zprostředkovává poznání 

 objasňuje činnosti, prŧběh učení a jiné akce 

 pomáhá a podporuje ţáka 

 pozoruje a analyzuje ţáka – provádí jeho diagnostiku 

 

Osobnost pedagoga musí být na tyto činnosti dobře připravena, většina škol poţaduje u 

Montessori učitele nejen pedagogické vzdělání, ale i diplomový kurz Montessori. Častým 

poţadavkem je i velmi dobrá znalost angličtiny, protoţe školy často navštěvují cizinci, 

nebo v nich pracuje kolektiv anglických lektorŧ a učitelŧ (vzdělávání je dvojjazyčné). 

Výhodou je i dramatické nebo hudební nadání a velká míra tvořivosti, která je potřebná při 

tvorbě dalších materiálŧ a pomŧcek nebo při přípravě a realizaci nápaditých akcí a projektŧ 

pro děti.  

 

  

                                                           
37 LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 76 
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2.1.9. Elipsa 

 

Pouţívání elipsy nepatří mezi nejzákladnější principy Marie Montessori, proto ji uvádím aţ 

v závěru. Spíše neţ o princip jde o metodu, která je v některých školách hodně vyuţívána, 

protoţe u dětí rozvíjí trpělivost, formuje koordinaci svalŧ při chŧzi i rovnováhu.  

  

Metoda funguje tak, ţe na zemi ve třídě je nakreslena dostatečně široká elipsa. Na elipse 

probíhají rŧzná cvičení: 

 

 Chůze po elipse probíhá v tichu a klidu, coţ u dětí rozvíjí pocit harmonie a pomáhá 

jim s koncentrací pozornosti. Zpočátku děti jen klidně chodí po elipse, později 

mŧţe být přidán prvek, ţe uprostřed elipsy je mísa s vodou, ze které si děti nalijí 

vodu do misky a s tou pak chodí po elipse. Cvičení na elipse formuje u dětí 

trpělivost a sociální cítění, protoţe děti musí vyčkat, neţ cvičení dokončí spoluţák 

a teprve poté mohou chodit po elipse oni. Chŧze po elipse není vŧbec jednoduchá a 

často činí potíţe i dospělým. Chodí se bez bot a pravidlem je, ţe se jde vpravo a 

chodidlo se klade těsně před chodidlo druhé (pokládá se od paty). 

Učitel by měl zajistit klidnou atmosféru a dostatek času na cvičení, aby děti 

měly moţnost obejít elipsu tolikrát, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Dobré je 

doplnit cvičení klidnou hudbou, která podpoří atmosféru pohody a harmonie. 

Přesto, ţe toto cvičení vypadá obyčejně, nechybí mu didaktický cíl, ke 

kterému směřuje - je jím „organizace osobnosti. Praktickým cílem je přesnost, 

analýza a syntéza pohybu, časová koordinace v prostoru, zdokonalení chůze a 

rovnováhy, zjemnění pohybů.“
38

 

 

 Elipsa a nácvik ticha. Tato metoda by měla u dětí vést k formování soustředění, 

pozornosti a k tomu, aby při práci nerušily své spoluţáky. Děti se učí rozdíl mezi 

tichem a hlukem. Poté v tichu se zavřenýma očima naslouchají zvukŧm, které je 

obklopují.  

 

 Elipsa jako místo setkávání. Kromě nácviku koordinačních činností a cvičení ticha 

má elipsa i význam pro třídu jako sociální společenství, jde o místo setkávání a o 

                                                           
38 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: 

Portál, 1997. s. 55 
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místo, kde se ţáci seznamují s novými tématy, kterými se budou zabývat. Mohou 

zde řešit i vzniklé třídní problémy. Většinou je elipsa zařazována na začátku 

nového týdne, nebo na začátku nového tématu, případně je zařazena, pokud se ve 

třídě vyskytl nějaký problém, nebo dostatečně nefunguje některé z pravidel. Ţáci se 

zde učí rozvíjet komunikační dovednosti i respekt ke spoluţákŧm (musí vyčkat, neţ 

je jim dáno slovo, případně neţ jsou na řadě).  

 

 

2.2. Specifika pro jednotlivé vzdělávací stupně  

 

V dalších kapitolách popíši specifika pro jednotlivé vzdělávací stupně, která navrhla, 

realizovala a popsala ve svých knihách Marie Montessori. V kaţdém období Montessori 

upozorňovala na dŧleţité milníky a úkoly tohoto období, kterých by mělo dítě dosáhnout a 

posunout se tak dál. Vyzdvihovala také senzitivní období typické pro daný stupeň. 

 

Rozloţení vzdělávacích stupňŧ ve škole Marie Montessori je následující: 

 výchova dítěte v rodině (0-3 roky) 

 mateřská škola (3 – 6 let) 

 základní škola 1. stupeň (6-12 let) 

 základní škola 2. stupeň nebo Montessori gymnázium (12 – 18 let). 

 

 

2.2.1. Výchova dítěte v raném věku 0 – 3 roky 

 

Období od narození do šesti let je obdobím rozvoje, kdy jsou pokládány základy pro 

všechny další činnosti. Dítě přichází na svět a stává se závislým na svém okolí, ale zároveň 

má obrovský individuální potenciál k osobnímu rozvoji. V prŧběhu tohoto období děti 

navazují první společenské vztahy, jak s dětmi, tak s dospělými. 

Pro snadnější orientaci, a aby bylo moţné popsat všechny podstatné věci pro dané 

období, je tato fáze dělena na období 0-3 a 3-6 let.  

Ve fázi 0-3 roky jde o období rŧstu a velkých změn, kdy je dítě hodně zaměřeno na 

sebe, na svoji osobnost
39

. Tato věková fáze je často provázena náchylností k nemocem a ne 

                                                           
39 „Lidská osobnost: Montessori pouţívá pojmy osoba, osobnost, jedinec zpravidla synonymně. Lidská osobnost je vlastní 

kaţdému lidskému bytí. „…“Osobnost je jedna, nedělitelná a všechny duševní vlohy jsou závislé na jedné podstatě. 



31 

 

zcela dobrým zdravím. Dítě se pouze pomalu dostává do období autonomie, a proto ještě 

potřebuje velkou emocionální ochranu
40

, jak od rodičŧ, tak od učitelŧ a vychovatelŧ. 

Hlavním předpokladem pro učení je: otevřená (absorbující
41

) mysl. Proto je 

dŧleţité poskytovat dítěti podnětné prostředí a obklopovat ho nejrŧznějším didaktickým 

materiálem, protoţe hlavně v této fázi je dítě hodně senzitivní a dokáţe pojmout, zpracovat 

a zapamatovat si velké mnoţství informací. Poloţeny jsou i základy stěţejních dovedností 

jako je chŧze, běh, rovnováha, koordinace pohybŧ, koordinace ruka – oka, orientace 

v prostoru, ale i prvních kontaktŧ s vrstevníky. Formují se i základy dovedností a 

schopností, díky nimţ je dítě schopné později uspět ve světě (společnosti). Rodiče a 

vychovatelé by měli dbát na zařazování vyuţívání didaktických materiálŧ ke cvičení 

pohybu i ke cvičení praktického ţivota. 

 

V této vývojově etapě se u dítěte rozvíjí především: 

 

 Pohyb. Rozvoj pohybových schopností je velmi patrným, dítě dělá v této oblasti 

velké pokroky. Postupně se přetáčí na břicho, zvedá hlavičku, sedí, vstává. Kdyţ je 

dítě jisté v chŧzi, začíná běhat, skákat a celkově upevňuje svoji fyzickou sílu a 

koordinaci pohybŧ. Dítě stále trénuje hrubou motoriku i jemnou motoriku a další 

činnosti související s manipulací s věcmi. 

 

 Řád a pořádek. Kolem druhého roku ţivota vzniká u dítěte potřeba řádu. Je nutné 

dbát na to, aby věci byly stále rozmístěny stejně. „Na základě jasného 

prostorového pořádku je pro dítě snazší vytvořit si vztah k věcem a vnímat 

souvislost mezi věcmi a prostorem.“
42

 Řád by se neměl týkat pouze uspořádání 

věcí, pro děti od 1 do 3 let je stejně dŧleţitý i denní řád a rytmus, případně 

dodrţování rituálŧ, pokud rodiče s dítětem nějaké mají. 

 

 Mateřská řeč. Pro období po narození je typický rozvoj mateřské řeči. Dítě 

poslouchá řečové projevy rodičŧ a nejprve se je snaţí napodobit. Zkouší rŧzné 

                                                                                                                                                                                
Člověk, který si je vědom, ţe je uzavřenou jednotou ve své zvláštnosti, je označen osobou, zatímco pod pojmem osobnost 

se rozumí individuální výraz (raţení).“ Montessori, M.: Gott und das Kind. Freiburg, 1995, In. Rýdl, K. Principy a pojmy 

pedagogiky Marie Montessori (učební pomůcka pro veřejnost). Praha: Public History, 1999. 
40 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 5. 
41 tzv. absorbující duch- zvláště intenzivní nevědomá inteligence dítěte, s jejíţ pomocí vznikají pevné psychické a 

duševní struktury, těm má být věnována zvláštní pedagogická pozornost – viz RÝDL, K. Pedagogika Montessori a její 

instituce. 2009. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/dokumenty/?next=11 
42 LUDWIG, H. a kol. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 30 



32 

 

kombinace hlásek – ţvatlá a tím rozvíjí motoriku svalstva potřebného k mluvení.
43

 

Dítě se díky rozvoji mateřské řeči postupně více zapojuje do sociálního prostředí, 

které ho obklopuje a ještě více zlepšuje svoji gramatiku, výslovnost i stavbu 

jednodušších vět. Rodiče musí hodně dbát na rozvoj dítěte – zařazovat básničky, 

zpívat, číst pohádky a hrát s dítětem další hry na rozvoj řeči.  

 

 

2.2.2. Pedagogika Marie Montessori v mateřské škole 3 – 6 let 

 

Vývoj ve fázi (3-6 let) není tak viditelný jako v období hned po narození, kdy se ve velké 

míře rozvíjela řeč, pohyb, formovala se osobnost dítěte i smysl pro pořádek. Rozvíjí se 

především základní znalosti a dovednosti. 

Co se týká fyzického rozvoje, dítě stále roste a zlepšuje se v chŧzi, běhu, skákání i 

dalším pohybu. Dítě zpřesňuje jemnou motoriku a koordinaci ruka-oko. Dále se zlepšuje 

slovní zásoba dítěte, je rozšířena aţ desetinásobně, zvyšuje se zájem o nová slova i jejich 

výslovnost. Z intelektuální stránky dítě začíná vědomě pracovat s podněty, které získalo 

během prvních tří let převáţně nevědomě.  

Emocionálně jde o období relativně stabilní, pouze pokud prostředí není bezpečné, 

podnětné a nenaplňuje potřeby dítěte, mŧţe se emocionální nenaladění dítěte promítnout 

do jeho rušivého chování.  

Po vztahové – sociální stránce je to období formování vztahŧ s vrstevníky a 

rozvoje sociálních dovedností. Děti si rády hrají, předvádějí společenské zvyky a hodně her 

je zaloţeno na nápodobě skutečných událostí nebo situací. Podle Marie Montessori se rodí 

„sociální embryo“.
44

  

Vývoj řeči jiţ není tak rozsáhlý jako v prvních letech ţivota, ale děti zpřesňují 

výslovnost a stále se učí nová slova. Didaktický materiál Marie Montessori pro rozvoj řeči 

je velmi dobrý, coţ dokazoval fakt, ţe v době zrodu Casa dei bambini měla Marie 

Montessori skvělé výsledky při rozvoji řeči dětí z rodin analfabetŧ, které přitahovaly k její 

metodě pozornost veřejnosti. Význam Montessori prostředí a materiálu pro rozvoj 

mateřského jazyka je nesmírný, protoţe jazyk je v dalších letech prostředkem k poznávání 

světa.
45

 

                                                           
43 LUDWIG, H. a kol. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 29 
44 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 15. 
45 LUDWIG, H. a kol. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 58 
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Na podporu samostatnosti dětí myslela i Marie Montessori při výrobě svých 

pomŧcek – vymyslela například pomŧcku, díky které je dítě schopné se samo naučit 

zavázání tkaniček. Sled pohybŧ nutných k zavázání bot rozdělila do několika krokŧ a 

zdŧrazňovala, ţe zvládnout určitou schopnost není závislé na věku, ale na zájmu a stupni 

vývoje dítěte.
46

 

 Jiţ v tomto vzdělávacím stupni je uplatňován princip heterogenity školních tříd. 

Děti ve věkové kategorii 3-6 let jsou vzdělávány pohromadě. Význam starších spoluţákŧ 

je nezastupitelný, jejich přítomnost je součástí podnětného prostředí. Tito ţáci jsou 

určitými tutory pro mladší ţáky.  

 Součástí připraveného prostředí je i materiál, u kterého je nutné dbát na 

dodrţování pořádku a místa, kam patří. V ţádné třídě by neměla chybět police/koutek 

s matematikou, jazykovým materiálem, smyslovým materiálem a materiálem pro cvičení 

praktického ţivota.  

 Nábytek by měl být mobilní a snadno přestavitelný. Vše by mělo být umístěno tak, 

aby to bylo dostupné pro děti, tzn. v úrovni dosahu dětí. Děti v podnětném prostředí 

postupně zdokonalují své schopnosti, např. velmi intenzivní soustředění, pozornost i smysl 

pro pořádek.
47

 

 Podnětné prostředí, které by měla mateřská škola zaručovat, úzce souvisí s dalším 

principem - který u dětí v této věkové fázi poprvé pozorovala Marie Montessori – 

polarizací pozornosti. Dítě v tomto věku je jiţ schopno plně se nechat ovlivnit 

připraveným materiálem a nechat se vtáhnout do práce s ním. Ve fázi pozornosti by ţák 

neměl být rušen, měl by mu být dán klid pro práci, pro opakování činnosti s předmětem a 

tím prostor k soustředěnému učení a formování schopností, dovedností a osobnosti.

 V období výchovy od narození do 3 let šlo z pozice vychovatele (rodiče) především 

o nepřímé výchovné pŧsobení, v této etapě se z vychovatele stává partner v poznávání. 

Vychovatel přejímá roli pozorovatele a organizátora. Pomáhá dítěti, kdyţ to potřebuje, 

nebo ho jen povzbuzuje a usměrňuje při volbě činnosti. Měl by být kreativní a připravit 

prostředí školní třídy i materiál tak, aby u dětí vzbudil zájem o práci a poznání. Společné 

souţití dětí ve třídě je dáno společnými pravidly, která musí být respektována, v opačném 

případě by měl být učitel ten, kdo ve spolupráci s dětmi nastavuje a vyţaduje sankce za 

jejich porušení. Stejně jako vychovatel nemá rušit dítě od práce, neměly by se rušit ani děti 

navzájem, upraveno je i pouţívání pomŧcek, které musí být vráceny na místo, kdyţ je dítě 

                                                           
46 LUDWIG, H. a kol. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 96 
47 LUDWIG, H. a kol. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 54 
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jiţ „nasyceno“. Pravidla dětem dávají určitý řád pro fungování v prostředí mateřské školy, 

vedou děti k větší samostatnosti, nezávislosti a trénují sebekontrolu.  

 

 

2.2.3. Pedagogika Marie Montessori na 1. stupni základní školy 6 – 12 let 

 

I tato fáze je pro lepší orientaci dělena do dvou kratších období 6-9 let a 9-12 let, 

coţ koresponduje s kategoriemi mladší školní věk a starší školní věk. Pouze konec tohoto 

období je dramatický (věk kole 11 – 13 let – puberta), jinak jde o klidnou a stabilní fázi. 

V tomto období se dítě snaţí více zapadnout do skupiny vrstevníkŧ, najít si 

kamarády, proto mírně upadá individualismus z první fáze. Dítě si jiţ vybudovalo odolnost 

vŧči některým nemocem, je více zdravé. Stále ale probíhají změny po fyzické stránce. Je 

potřeba i emocionální ochrana rodičŧ, jejich podpora a pomoc v těţkých nebo nových 

situacích. 

Hlavním předpokladem pro výuku je představivost.
48

 Podle Marie Montessori je to 

období formování morálních dovedností, dítě získává základy analýzy a abstrakce, 

posunuje se ze sféry konkrétního myšlení k abstraktnímu, coţ jsou dobré předpoklady pro 

učení a zkoumání. Dítě uţ není zaměřeno pouze na detail, strukturuje si poznatky a 

přechází k abstraktnímu myšlení, proto je nutná změna metod výuky. Při výuce musí být 

stále respektován princip samostatné volby a postupu v učení, protoţe na co dítě přijde 

samo, to si lépe zapamatuje a učitel musí mít stále na mysli, ţe pokud dítě bude potřebovat 

pomoc, řekne si o ni samo. 

 Změny po fyzické stránce se týkají především rŧstu dítěte, které ztrácí svou 

dětskou baculatost. Mění se i obličej dítěte, který se stává protáhlejší. Významnou 

známkou ztráty úplné dětskosti a proměny ve školáka je fakt, ţe první dětské (mléčné) 

zuby se mění na zuby „trvalé“.  

 Sociální a morální rozvoj školáka je také zřejmý. Z předškoláka, který byl hodně 

sebestředný, se stává školák, který je posedlý skupinou a svým místem a rolí v ní. Členství 

ve skupině (školní třídě) je pro ţáka nesmírně dŧleţité, stejně jako role, kterou získá. 

Zkušenost s pravidly ve skupině a základními dovednostmi, schopnostmi a pravidly, jak 

v ní fungovat, je nesmírně dŧleţitá pro další ţivot ve společnosti. Vrstevníci, jejichţ názor 

je pro dítě velmi dŧleţitý, pomáhají i při formování morálního přesvědčení, spolu s nimi 

                                                           
48 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 5. 
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poznává dítě, co je dobré a co špatné.  Ţák rozšiřuje své obzory v oblasti sociálních vztahŧ 

a získává nové zkušenosti v této oblasti.  

 Velkou roli v této fázi mŧţe hrát heterogenní kolektiv, ten mŧţe napomoci jak 

v oblasti poznání, tak v oblasti sociálních vztahŧ. V oblasti poznání jde o sdílení poznání, 

často se děje hrou nebo i předáváním informací z oblasti, kterou je dítě v dané chvíli 

zaujato. Dŧleţité je samostatné objevování světa a moţnost dělit se o toto poznání 

s vrstevníky, případně dospělými. V oblasti sociálních vztahŧ se díky setkávání rŧzných 

věkových skupin ţákŧ formuje morální přesvědčení ţáka, cit pro společenství a normy. 

Ţák se učí bránit a pomáhat slabším a přejímat pravidla fungování v jiných skupinách. 

I v této fázi jde velmi dobře pracovat s principy Marie Montessori. Pokud dítě přichází do 

školy z Montessori MŠ, má ve většině případŧ vybudované systémy práce s materiálem, 

umí si poradit s připraveným prostředím, samostatně zvolit činnost a dodrţovat řád. Dítě je 

velmi dobře namotivováno k učení, baví ho poznávání světa a samo tuto činnost 

vyhledává. 

 Tímto obdobím končí podrobný popis vzdělávacího systému Marie Montessori. 

Následující etapa pro věkovou kategorii 12 – 18 let byla rozpracována Marií Montessori 

pouze v menší míře. 

 

 

2.2.4. Pedagogika Marie Montessori na 2. stupni ZŠ a střední škole 12 – 18 let 

 

„Konec stability“, těmito slovy by se dala nazvat další ţivotní etapa, kterou Marie 

Montessori stručně popsala ve své pedagogické teorii. 

 Bouření, to je slovo, kterým bych charakterizovala toto období. Někteří pubescenti 

mají tendenci bouřit se proti společnosti, jiní se bouří jen proti rodičŧm. Dospívající se 

často snaţí toto období přeskočit, chtějí se stát co nejrychleji dospělými a vystupovat podle 

toho. Společnost má tendenci tyto projevy potlačovat a snaţí se, aby mladiství zŧstali ještě 

dětmi. Montessori věřila, ţe je dŧleţité dát všem věkovým skupinám úctu a respekt
49

, aby 

mohl být rozvoj celé osobnosti úspěšný. Všechny bouře v tomto období mají ale cíl, 

kterým je rozvoj tzv. sociálního člověka, se všemi sociálními kompetencemi.    

 Marie Montessori je známá především prací s dětmi předškolního, případně 

mladšího školního věku. Pro tyto věkové skupiny rozpracovala velmi rozsáhlý vzdělávací 

systém, vytvořila mnoho didaktických pomŧcek a sepsala i mnoho knih o této etapě, např. 

                                                           
49 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 22. 
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Absorbující mysl, Tajuplné dětství a Objevování dítěte. Tyto informace jsem znala z dějin 

pedagogiky či jiných pedagogických přednášek (např. úvod do pedagogiky). Fakt, ţe 

Marie Montessori popsala i systém práce s dětmi od 2. stupně ZŠ od 12 aţ do 18 let, jsem 

zjistila aţ později, díky své pedagogické praxi, a proto bych tento stupeň vzdělání ráda více 

popsala. S pedagogikou Marie Montessori pro 2. stupeň jsem se setkala během svého 

pŧsobení na všeobecném gymnáziu, kde jsem pracovala jako školní metodička prevence. 

Na tomto gymnáziu byl postupně zaváděn vzdělávací program uplatňující principy Marie 

Montessori (více ve 4. kapitole). 

 Marie Montessori věřila, ţe dospívající potřebují dvě věci – ochranu v prŧběhu 

psychických změn v dospívání a pochopení společnosti
50

, do které později dospívající 

vstoupí jako dospělí – řádní členové. U dospívajících má být rozvíjena především 

adaptabilita, coţ by podle Montessori mělo zaručovat kurikulum, např. větším tlakem na 

to, aby se studenti dostávali do reálných a praktických situací. Montessori navrhovala 

školu, která by respektovala obě stránky rozvoje dospívajících – jak intelektuální, tak 

praktickou.  

Koncepce rozvoje humánní střední školy pro věkovou skupinu 12 – 18 let byla 

představena Marií Montessori na přednáškách v Amsterodamu v roce 1920.
51

 Od té doby 

se Nizozemí snaţí o zakládání těchto škol, v Německu je tato tendence od 70. let 20. 

století, vzniklo zde přibliţně 40 škol či jiných organizací postupujících podle principŧ 

Marie Montessori.  

 Předpokladem pro koncepci plánu byla, stejně jako pro ostatní stupně, kritika 

tehdejšího školství – nesouhlas s monotónním, pasivním vyučováním, memorováním a 

tvrdě vyţadovanou kázní. Marie Montessori velmi kritizovala upřednostňování hromadění 

znalostí, memorování faktŧ, které byly vytrţeny z kontextu před vyučováním věcí 

v kontextu. Montessori velmi bojovala o propojování praktického a teoretického, tedy za 

učení se z ţivotních souvislostí a pro ţivot.  

Montessori proto přišla s návrhem plánu „Erdkinder“ neboli „děti země“.
52

 Tento 

plán stručně popsala v knize „From childhood to Adolescence“, bohuţel šlo pouze o dvě 

kapitoly a Marie Montessori nestihla své myšlenky více rozvést. Návrh této školy byl opět 

podloţen pozorováním potřeb dospívajících. Velkou roli v tomto návrhu, stejně jako 

v předcházejících věkových obdobích, hrála svoboda- nezávislost dospívajících a moţnost 

svobodné volby činnosti.  

                                                           
50 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 23 
51 LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 96 
52 LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 99 
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Součástí jejího návrhu bylo doporučení, aby dospívající opustili rodinné prostředí, 

na které jsou zvyklé a které v období dospívaní mŧţe být zdrojem konfliktŧ, a uchýlili se 

na venkovskou farmu. Toto místo obklopené přírodou by mělo být klidným prostředím pro 

studium a práci. Opuštění rodiny by mělo přispět k větší autonomii dospívajícího a pomoci 

tak ve formování jeho osobnosti, coţ je dŧleţitým bodem pedagogiky Marie Montessori. 

Prostředí venkovské farmy by mělo budovat pocit hospodářské a sociální nezávislosti 

dospívajících. Vychovatelé na farmě by měli být mladí a energičtí lidé, kteří by byli pro 

dospívající vzorem.  

Ve svém návrhu kladla Montessori dŧraz na samostatnost, svobodně volenou 

činnost, volnost a respektování osobnosti i zájmu dospívajících.  

 Adolescenti mají mít moţnost spolupracovat s vrstevníky a osamostatňovat se 

z vlivu rodiny. Hledání sounáleţitosti s určitou vrstevnickou skupinou a svého místa nebo 

role v ní, je hlavním úkolem tohoto věku. “Rozhodující význam má v této fázi potřeba 

posílení pocitu vlastní hodnoty, který se dá získat v první řadě z osobních záţitků úspěchu a 

sociálního uznaní.“
53

 

 Období 12-18 let je velmi náročné pro dospívající, Montessori ho opět dělí na části 

– 12-15 let a 15-18 let, v kaţdé z nich je nutný odlišný přístup k ţákŧm. V této ţivotní 

etapě člověk hledá sám sebe a své místo ve společnosti (vesmíru), typické jsou opět změny 

po fyzické, psychické i hormonální stránce. Pro adolescenty je opět typická nemocnost, 

stejně jako u dětí předškolního věku. Mladistvý hledá trvalejší osobní i milostné vztahy, 

stává se dospělejším a ujasňuje si svoji roli ve společnosti.  

 V pubertě a adolescenci mladý člověk více proniká do svého nitra a více se zajímá 

o pronikání do světa mimo hranice rodiny, proto je hlavním předpokladem pro úspěšný 

rozvoj - společnost a vrstevníci.
54

 

 I na 2. a 3. stupni (SŠ) zŧstávají zachovány principy Marie Montessori (uvedené 

v kapitole 2.1.). Dŧraz by měl být kladen na to, aby se ţákovi dostalo hodně svobody, aby 

mohl jednat podle svého přesvědčení a nebyl dospělým (vychovatelem, rodičem) příliš 

limitován. Svoboda a svobodná volba se projevuje na 2. stupni v rŧzných oblastech: 

 „svobodná volba ve vztahu k předmětu (včetně svobody pohybu) 

 svobodná spolupráce a komunikace 

 svoboda času“
55

 

                                                           
53 LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha: Univerzita Pardubice, 2008. str. 99 
54 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori I: Core Principles. Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 5. 
55 ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: 

Portál, 1997. s. 93  
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Princip svobody je dŧleţité respektovat, protoţe při samostatné práci je moţné zachovat 

princip polarizace pozornosti, ţáci mají moţnost spolupracovat, navazovat vztahy se 

spoluţáky a díky tomu získávat nejrŧznější sociální kompetence.  

 Hranice svobodného jednání dítěte jsou nastaveny pomocí pravidel, která ţáci tvoří 

ve spolupráci s vychovatelem. Při jejich sepisování si ţáci určí i sankce, které je postihnou 

v případě, ţe ţák pravidlo nedodrţí.  

 Osobnost učitele stojí stále v pozadí, ale je nesmírně dŧleţitá. Dospívající proţívají 

těţké období, vyhraňují svŧj vztah k okolí, vrstevníkŧm i dospělým, upevňují ţebříček 

svých hodnot i své postoje. V tomto ohledu je vychovatel nezastupitelný, přesto, ţe stojí 

v pozadí, měl by být pro ţáky vzorem i přítelem nejen pouze „studeným“ (emocionálně 

chladným) odborníkem na svŧj předmět.  

 Požadavky Marie Montessori na školu jako organizaci souvisí s předchozími body, 

škola má být otevřená ţivotu, aby ţáci měli šanci upevňovat své poznatky, schopnosti a 

dovednosti v reálném prostředí (např. redukce učiva – ţáci poté mají moţnost jít více do 

hloubky a dŧkladněji tak proţít proces objevování a propojování nových faktŧ
56

 – učí se 

poznávat a propojovat související věci, coţ mŧţe být dobrým startem pro rozvoj dŧleţitých 

kompetencí – např. kompetence k učení nebo kompetence k řešení problémŧ). 

I přesto, ţe se Marie Montessori během svého ţivota nedostala k praktické realizaci 

svého plánu školy zkušenostního ţivota, jsou její myšlenky a principy pro práci se ţáky od 

12 do 18 let rozvíjeny. Nejčastěji jde o vyuţití principŧ Marie Montessori, kterému je 

uzpŧsoben chod školy. Dŧraz je kladen na svobodný výběr aktivity, na partnerský vztah 

mezi učitelem a ţákem, na připravené prostředí (dostatek zdrojŧ informací, tvorba 

zajímavých pomŧcek pro tuto věkovou skupinu), místo pro samostatnou i skupinovou 

práci, klidné prostředí, pravidla, senzitivní fáze, propojování tříd nebo projektové 

vyučování. 

Tento stupeň má od počátku, kdy se někteří lidé rozhodli ho realizovat, velké 

obtíţe, především problém s vybudováním statku a také s přesvědčením rodičŧ, aby své 

děti poslali do tohoto typu školy. I v dnešní době je ve formě venkovské farmy většinou 

nereálný, proto je často uzpŧsoben, co se prostředí týče, ale myšlenkově navazuje na 

stupně předchozí a ani zde nejsou opomíjeny principy Marie Montessori. Stále probíhají 

snahy, ze strany nejrŧznějších Montessori organizací, dopracovat návrh Marie Montessori 

a dospět tak, k pravému pojetí „Erdkinder“, tak jak si ho představovala ona. V roce 1996 se 
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sešli učitelé ze škol pokoušející se o realizaci tohoto stupně vzdělávání a zástupci 

Association Montessori Internationale (dále AMI) a diskutovali o moţnostech realizace 

přesného pojetí „Erdkinder“. Řešení stále naráţí na praktické obtíţe, ale Spojené státy 

americké, Německo a Holandsko nepřestávají usilovat o pravé uchopení sekundárního 

stupně vzdělávání podle Marie Montessori.
57

 Postupně se k nim přidávají i další země – 

jako například Česká republika (iniciativy Montessori škol nebo rodičŧ ţákŧ Montessori 

škol z ČR), které vidí v tvorbě dalšího stupně Montessori školy logickou návaznost a 

potřebnost. 

 

  

                                                           
57 WALLS, C. H. At the Heart of Montessori 6 : The Adolescent (12+ years). Dublin: Original Writing Ltd, 2008. s. 38 
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3. Školy Marie Montessori v České republice 

 

V následující kapitole se zamyslím nad vývojem reformních škol u nás, s dŧrazem na 

vývoj škol, které realizují Montessori program.  

 

 

3.1. Reformní pedagogika ve světě 

 

Reformní hnutí v pedagogice postupně gradovalo a výrazněji se začínalo projevovat na 

počátku 20. století. Uskupení reformní pedagogiky upozorňovalo na mnohé nedostatky 

tehdejšího školství a pedagogické teorie a přicházelo s velkým mnoţstvím zajímavých 

podnětŧ k inovaci soudobého školství.  

 Hnutí reformní pedagogiky se šířilo jako celosvětové hnutí a zastřešovalo 

nejrŧznější alternativní pedagogické koncepce, jejich představitele a školy, např. Ovide 

Decroly („škola pro ţivot a ţivotem“, činná škola), John Dewey (pragmatismus, 

progresivní výchova, zkušenost, problémové a projektové vyučovací metody), Rudolf 

Steiner (waldorfská škola, antroposofismus, sedmileté vývojové fáze), Helen 

Parkhurstová (daltonský plán, fenomén „odloţené pozornosti“), Celestin Freinet 

(pracovní škola, aktivní učení, činné vyučování, školní tiskárny), Peter Petersen (jenský 

plán, škola ţivotního společenství, metoda rozhovoru, hry, práce a slavnosti)
58

 a 

v neposlední řadě Marie Montessori (viz kapitoly výše).  

 

Hlavními znaky reformního hnutí jsou
59

: 

 kritika tradičního školství (memorování, přísná kázeň, hodně dětí ve třídě, 

učitelovo postavení ve škole) 

 pedocentrismus (dŧleţité je vycházet ze zájmŧ dítěte, respektovat dítě i jeho vývoj, 

osobnost, individualitu) 

 činnostní učení a řešení problémŧ (získávání zkušeností) 

 společenství ţákŧ (podpora sociálních vztahŧ ve skupině, kooperace) 

 spolupráce s rodinou (vtaţení rodiny do ţivota školy) 

 individuální učení. 

                                                           
58 SVOBODOVÁ, J. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: (Zdroje inspirace pro učitele). Brno, 2009. 

Zestručněný distanční materiál [online]. Dostupný z WWW: 

< www.ped.muni.cz/wedu/Body/Stud_mat/ALP1/alterped.doc>. 
59 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. s. 113 
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3.2. Reformní pedagogika v Československu v letech 1918 – 1939 

 

Reformní pedagogika v Československu zrcadlila i ovlivňovala vývoj tohoto proudu ve 

světě. Pro celé období první republiky je typická snaha o oproštění se od rakouského 

školství - o reformu školství, která byla vyvolána především zespoda – od učitelŧ
60

.  

Dŧleţitými milníky ve školství ve 20. letech v ČSR jsou roky 1920 a 1922. V roce 

1920 se odehrál 1. učitelský sjezd, který byl plný nadějí a očekávání změn ve školství.   

V roce 1922 byl schválen dlouho očekáváný školský zákon, často je nazýván „malý 

školský zákon“
61

, protoţe změny, které přinesl, výrazněji neovlivnily vývoj českého 

školství.
62

 Byly realizovány pouze menší úpravy organizace českého školství – zrušil 

novelu, zavedl osmiletou povinnou školní docházku (i na Slovensku - tam byla do té doby 

jen 6 let), přikazoval postupné sniţování počtu ţákŧ ve třídách v následujících letech a 

zaváděl předmět občanská nauka a ruční práce pro chlapce. Zákon bohuţel neupravoval 

školskou soustavu. Struktura školství zachovávala Hasnerovu školskou soustavu z roku 

1869. Stále sílila kritika vnější organizace školství, ale i atmosféry ve škole a třídě dané 

velkým počtem ţákŧ, starými metodami a autoritativním přístupem učitelŧ. 

Pro toto období je typický i významný nárŧst alternativních (pokusných) škol. 

Zakladatelé těchto škol se snaţili, aby vzniklé školy splňovaly ideu volné školy a odráţely 

myšlenky nejen pedocentristŧ, ale i dřívějších pedagogických velikánŧ (J. A. Komenský, J. 

J. Rousseaua, H. Spencera, L. N. Tolstého a J. J. Pestalozziho)
63

, z jejichţ myšlenek 

světové reformně pedagogické hnutí také čerpalo. V době první republiky u nás vychází 

dŧleţitý spis Marie Montessori – Příručka vědecké pedagogiky
64

 a čeští učitelé tak mají 

moţnost více se seznámit s jejími myšlenkami. 

„Ve 20. letech získalo reformní pedagogické hnutí v Československu širokou 

organizační základnu, byly navázány pravidelné kontakty se zahraničními reformními 

institucemi a organizacemi, jehoţ výsledkem bylo oţivení pedagogického ruchu mezi 

učiteli, jimţ mnohdy chyběla koordinace činností a vědeckost pokusů byla nahrazována 

silným entusiasmem a romantickými představami.“
65

  

                                                           
60 Především v oblasti základního školství – šlo o jednotlivce, příp. členy organizací (Svaz českého učitelstva, učitelé 

kolem Školy vysokých studií pedagogických, Československá obec učitelská, Svaz socialistického učitelstva) – viz 

Vališová, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 
61 zákon č. 226/1922 Sb., zákon, jímţ se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských 
62 VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 402 s. 
63 SVOBODOVÁ, J. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí: (Zdroje inspirace pro učitele). Brno, 2009. 

Zestručněný distanční materiál [online]. Dostupný z WWW:< 

www.ped.muni.cz/wedu/Body/Stud_mat/ALP1/alterped.doc>. 
64 Montessori, M. Příručka vědecké pedagogiky. Praha: Svaz čsl. učitelek škol mateřských, 1926. 3 listy, 91 s. 
65 KOŤA, J. a RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 
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Obecně lze pedagogické pokusy po 1. světové válce rozdělit na dva směry – 

umělecký a pedagogický
66

: 

 

1) Pedagogický směr reprezentují především pokusné školy v Praze (Holešovice, 

Libeň), Kladně, Brně a ozdravovny a lesní školy pro zanedbanou mládeţ – např. 

v Říčanech a Praze – Libni. Cílem těchto škol a jejích představitelŧ bylo systematické 

hledání školy vhodné pro všechny, s dobrou atmosférou a ţádoucí úrovní.  

 

2) Umělecký směr spíše neţ školy představují jednotlivé pedagogické osobnosti se 

svými specifickými pokusy. Patří sem například Frank Muţík (Praha – pedagogický pokus 

na obecné škole), František Bakule (pedagogicky pŧsobil na rŧzných školách prvního 

stupně), Bohumil Zemánek (Praha- pokusná třída), Marie Kühnelová (dívčí škola v Praze), 

Boţena Hrejsová (Stráţnice na Moravě), Josef Úlehla (Vídeň – experiment, školy 

s pracovnami a laboratořemi) a „Dŧm dětí“ v Horním Krnsku (sirotčinec s uměleckým 

vyučováním).  

 

Třicátá léta jsou charakteristická především bojem o podobu 2. stupně školy, který 

reprezentovaly dvě skupiny
67

: 

 tzv. praţské křídlo reformní pedagogiky – v čele s Václavem Příhodou. 

Skupina čerpala především z amerického přístupu ke vzdělání (racionalizace 

školské práce, psychologie behaviorismu). 

Tato skupina měla mnohem větší podporu z řad učitelŧ. Vzniklo 

mnoho pokusných škol odráţejících se od idejí Václava Příhody (jednotná 

vnitřně diferencovaná škola - principy individualizace a diferenciace). 

 

Pokusné školy pracující podle návrhu Václava Příhody vznikaly od roku 1929 – první 

školy vznikly v Praze – Hostivař, Michle, Nusle; v Humpolci a ve Zlíně, poté začaly školy 

vznikat i na dalších místech našeho území – především v okolí Prahy a ve východní části 

republiky. Zajímavá je škola Ludmily Ţofkové, která sídlila v Bakově nad Jizerou, která 

v některých aspektech obohatila i Příhodovu koncepci. Inspiraci pro svou školu hledala 

Ludmila Ţofková i u Marie Montessori.  
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 tzv. brněnské křídlo -  v čele s Otokarem Chlupem, vycházelo z evropských 

idejí Nových škol a domácích tradic. 

V rámci brněnského křídla nevzniklo tolik pokusných škol, které by 

ověřovaly funkčnost brněnského programu reformy školy. Toto křídlo spíše 

čerpalo fungující náměty ze zahraničí a snaţilo se vytvořit ucelený plán 

školy.   

 

„České pokusné školy a třídy dvacátých a třicátých let neměly dlouhý ţivot. Tam kde se 

pokoušelo několik osob o spolupráci (Dům dětí v Krnsku), naráţela silná osobnost na 

jinou, takţe východiskem byl rozchod. Tam, kde vedl učitel jednu třídu bez ohledu na ţivot 

ostatní školy, byl obětí své izolovanosti.“
68

 Přesto, ţe většina pokusných škol neměla 

dlouhého trvání, práce českých pokusníkŧ se stala inspirací, jak pro učitele u nás, tak pro 

odborníky v zahraničí.  

„Činnosti průkopníků české pokusné školy i jejich dílo svědčí o tom, ţe jsme 

v letech po první světové válce hráli jednu z vůdčích rolí v evropském školství a 

v pedagogice.“
69

 

 

 

3.2.1. Individuální pedagogické pokusy v Československu 1918 – 1930 (pokusné 

školy) -  přehled70 

 

Níţe uvádím přehled osobností a jejích hlavních myšlenek. Nejde o komplexní přehled, ale 

pouze o výběr, ve kterém spatřuji podobnosti s pedagogikou Marie Montessori nebo jde o 

systém, který se pedagogikou Marie Montessori inspiroval. 

 

František Bakule (1877 – 1957) učitel a reformátor, který jiţ od počátku 20. století 

prosazoval myšlenky L. N. Tolstého a Ellen Keyové. Pedagogickou pokusnou činnost 

realizoval ve škole v Malé Skále u Turnova (1902-1913) – prosazoval především volnou 

činnost, volnou kázeň učení mimo učebny skrze osobní proţitky ţákŧ a symetrický vztah 

učitele a ţáka. „Intuitivně Bakule dospěl k vyuţívání principu vnímání, na kterém byl 

později zaloţen světoznámý fenomén Montessoriové.“
71

 

                                                           
68

 SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 119 
69

 SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 130 
70 KOŤA, J. a RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 

26-40  
71 KOŤA, J. a RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 30 
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František Bakule pŧsobil také v Jedličkově ústavu v Praze a zaloţil proslulý sbor – 

tzv. Bakulovi zpěváčci, se kterými vyjíţděl na zájezdy do zahraničí. Díky podpoře ze 

zahraničí mohl vzniknout i Bakulŧv ústav v Praze. 

 

Josef Bartoň (1865-1945) realizoval svŧj pokus v Brně – Husovicích na dívčí měšťanské 

škole (Domov radosti a lásky). Snaţil se najít moţnosti, jak vést ţáky k větší 

spoluzodpovědnosti za svŧj vývoj. Na místo znalostí upřednostňoval mravní kvality 

osobnosti ţákyň. Propagoval i změnu osobnosti učitele, který se má snaţit ţáky co nejlépe 

poznat, aby jim byl schopen v kaţdé situaci pomoci. Dbal i na spolupráci s rodiči a 

nejrŧznějšími spolky. 

 

Anna Süssová (1858-1941) první zástupkyně – propagátorka změn v oblasti mateřských 

škol. Vycházela z myšlenek Ellen Keyové a Marie Montessori. Svou pokusnou školku 

otevřela v Brně v roce 1910 a snaţila se prosadit zásadní myšlenku  - tělesný pohyb a 

rozumový vývoj musí jít ruku v ruce. Děti mají poznatky získávat zprostředkované 

z tělesného pohybu – činnosti a smyslů. U Süssové mŧţeme vidět směřování 

k připravenému prostředí – školku vybavila bílým nábytkem, který odpovídal velikostí 

dětem a byl rŧzně přemístitelný a nastavitelný.  

 

Božena Hrejsová realizovala svŧj pokus ve Stráţnici na Moravě (1918 – 1930). 

Prosazovala vyučování vycházející z přirozené zvídavosti děti, coţ je ţádoucí motivace pro 

další učení a zájem o učení. Dŧraz kladla na výuku mateřskému jazyku a na výtvarnou 

výchovu, stejně jako na svobodu a volnou činnost dětí.  

 

František Mužík svŧj pedagogický pokus realizoval na obecné škole v Praze (1921 – 

1924). Chtěl, aby se ve škole děti chovaly přirozeně, ne podle daného rámce vyučování, 

zastával myšlenku výchovného individualismu. I Muţík měl mnoho společného s koncepcí 

Marie Montessori. Společné znaky mŧţeme vidět v připravené školní třídě (pohyblivé 

školní lavice, police s pomŧckami), vyučování v blocích – lepší chápání souvislostí a 

propojování předmětŧ (zrušení rozvrhu hodin), hravá forma vyučování (dramatizace, 

soutěţe, připravené a poutavé činnosti) a pravidelné schŧzky s rodiči (vzdělávání rodičŧ ve 

výchovné práci – principech jednání s dětmi) a jejich participace na chodu školní třídy. 
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Bohumil Zemánek (1882 – 1949) realizoval svŧj návrh výchovy mládeţe v Praze v 

pokusné třídě chlapecké školy. Prosazoval myšlenky jako spojení obecné a měšťanské 

školy, aby učitelé mohli déle výchovně pŧsobit na ţáky, které znají. I Zemánek nechal 

svoji třídu vybavit třídu pohyblivým, lehkým a moderním nábytkem, který si nechal na své 

náklady vyrobit. Výuka ve třídě probíhala formou koedukace – ve třídě byli dívky i 

chlapci, na jednotlivé předměty docházeli odborní učitelé. Škola nebyla jen místem, kde se 

děti učily, ale byla uplatňována neomezená doba pobytu ve škole, kdy děti mohly po škole 

zŧstat ve třídě, dále se vzdělávat či ji zvelebovat, nebo se o ni jinak starat.  

 

Eduard Štorch (1878-1956) učitel dějepisu a známý spisovatel, který v letech 1926 – 1930 

realizoval pokus v Praze – Libni. Hlavním znakem pokusu bylo vyučování dětí v přírodě, 

kterou se snaţil pozitivně reagovat na zdravotní přetíţenost dětí v klasické škole. „Dětská 

farma“ byla zřízena na Libeňském ostrově v Praze, zde Eduard Štorch „spolu se svým 

skautským oddílem vybudovali… hřiště, koupaliště, přírodní útulky, srub a další zařízení, 

potřebná pro ţivot v přírodě. Výsledky byly překvapující: upevnění zdraví dětí, stmelení 

skupin ţáků z různých tříd, poznávání individuálních schopností ţáků, zvýšené sociální 

cítění, rozvoj samostatnosti, seberegulace ve skupině, pracovní návyky a skromnost.“
72

 

 Farma byla mezi ţáky velmi oblíbena, ale bohuţel stejné nadšení nesdíleli úředníci 

z radnice, a proto musela být farma z finančních dŧvodŧ v roce 1930 zrušena. 

 Projekt Eduarda Štorcha má mnohé rysy společné se školou Marie Montessori, 

především se školou pro věkovou skupinu 12 – 18 let, která má být také realizována na 

venkovské farmě, na jejímţ rozvoji a chodu se ţáci podílejí. 

 

 

3.3. Reformní pedagogika v Československu po roce 1945 

 

Období po skončení 2. světové války nebylo pro rozvoj alternativních škol – Montessori 

škol příznivé, v ČSR se rozhořel především boj o charakter školy. V poválečné době byla 

snaha o obnovení stavu před válkou, snaha o znovuvzkříšení pokusných škol, coţ bylo 

velmi obtíţné, protoţe osobnosti, které školy vedly a byly zárukou jejich kvality, jiţ 

zastávaly jiné funkce (např. ve Výzkumném ústavu pedagogickém).
73

  

                                                           
72 KOŤA, J. a RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 38 
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Po 2. světové válce šlo především o boj mezi dvěma tábory, kde jeden tábor 

preferoval obnovu předválečného stavu školy (pokusných škol), cílem druhé skupiny 

(levicových stran) byla jednotná škola.  

V roce 1947 vznikla Komise pro pokusné školství, ve které pracovalo mnoho 

učitelŧ, kteří měli zkušenosti z pokusných škol z 1. republiky. Ta vypracovala 

„Organizační plán výzkumných škol“, podle něj měl být vytvořen plán čtyřstupňové 

střední školy a vyřešen přechod z mateřské školy na základní školu. Prŧběh vyučování měl 

být ovlivněn následujícími principy: 

 „od hry k práci, 

 od globalizace ke kategorizaci a analýze,  

 rozvoj pracovní tvořivosti a samostatnosti.“
74

 

Tento návrh vzhledem k politické situaci nedostal dostatečný prostor k realizaci a mŧţeme 

se jen domnívat, jaký by byl jeho další vývoj, kdyby měl šanci se dále rozvíjet. 

 

Boj o jednotnou školu trval aţ do roku 1948, kdy byl podepsán zákon o jednotné 

škole. Ve škole tohoto typu nebyl prostor pro diferenciaci, cílem nového typu školy bylo 

jednotné vzdělání pro všechny. Je tedy zřejmé, ţe škola, jejímţ základem by byla 

pedagogická teorie Marie Montessori, do prostředí a atmosféry po roce 1948 nezapadala. 

Vzdělávací obsah na jednotné škole korespondoval s politickými idejemi vládnoucí 

komunistické strany, dŧraz byl kladen na výchovu „politicky uvědomělých občanů lidově-

demokratického státu“
75

  Pro tyto účely byl zaveden i nový předmět – politická výchova 

(později změněn na občanskou výchovu).  

 Atmosféra školy v období po 2. světové válce byla determinována politickou 

ideologií té doby. Tvář školy, délka povinné školní docházky i zaměření jednotlivých 

stupňŧ ZŠ se neustále měnily.  

 

Stručně v následujícím přehledu
76

: 

 1948 – Zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství (školský 

zákon) – zavedl tyto změny: MŠ – 3-6 let, národní škola (1. stupeň), střední škola 

(2. stupeň jednotné školy – 4 letý), školy středního stupně (povinné – základní 

odborné školy, výběrové – gymnázia + školy vyšší odborné). 

 

                                                           
74 KOŤA, J. a RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 48 
75 VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. s. 85 
76 VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. s. 85 - 87 
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 1953 – zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský 

zákon) – zavedl osmileté (OSŠ) a jedenáctileté střední školy (JSŠ, poslední 3 roky 

nahrazovaly gymnázium), zkrácení docházky o rok a z toho vyplývající dřívější 

přechod ţákŧ na druhý stupeň zpŧsobilo mnoho problémŧ. 

 

 1960 – Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) – 

prodlouţení povinné školní docházky na 9 let – zavedení základní devítileté školy 

(ZDŠ). 

 

 1978 – Zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol 

– zavedení desetileté povinné školní docházky (ZŠ + 2 roky na některé střední 

škole) – zisk středního vzdělání. 

 

 1984 – Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon) – nepřinesl ţádné výrazné změny.  

 

Z následujícího přehledu vyplývá, ţe období po 2. světové válce bylo v českém školství 

otázkou charakteru a pojetí školy, bohuţel alternativní školy a jejich jistě přínosné 

myšlenky a principy se ke slovu v tomto období nedostaly. 

 

 

3.4. Školy Marie Montessori u nás – po roce 1989 

 

Před rokem 1989 nebyl prostor pro proniknutí alternativních škol do vzdělávacího 

systému, ani informace o Montessori pedagogice v učebních textech škol nebyly 

dostatečné – byly spíše okrajové. Fungovala pouze jedna třída Montessori mateřské školy 

v Dejvicích při Střední škole pedagogické (dodnes funguje jako součást centra volného 

času na Praze 6).
77

 

 V úvodu je třeba si vyjasnit, jak porevoluční doba chápe alternativní školy. 

Označení alternativní škola má širokou paletu významŧ. V širším slova smyslu jde o 

všechny školy, které se nějak liší od škol klasického proudu – liší se ve zřizovateli, v pojetí 

výuky, v pojetí vzdělávacího prostředí nebo v počtu ţákŧ v jedné třídě. V uţším slova 

                                                           
77 Montessori pedagogika a české země. [online]. [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/montessori-
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smyslu, jde o školy, které se vyhraňují proti nedostatkŧm veřejného školství – prosazují 

partnerský vztah učitel-dítě a kladou dŧraz na velmi individuální přístup k ţákovi. Taková 

specifika mají i školy s pedagogikou Marie Montessori, proto je mŧţeme zařadit do 

alternativního vzdělávacího proudu.
78

  

Po roce 1989 se naskytlo pro alternativní školy lepší zázemí, proto není divu, ţe 

hned po revoluci vznikla řada škol, které vyznávaly principy pedagogiky Marie 

Montessori. Začaly fungovat mateřské školy v Praze 6 – Nebušicích a také v Roztokách u 

Prahy. 

V roce 1999 byl zaloţen Kruh přátel Montessori škol, který „byl později v roce 

2001 přejmenován na Asociaci Montessori (dále AMS), která rozvíjí vzdělávací a 

osvětovou činnost a vydává překlady původních spisů Marie Montessori, které výrazně 

pomáhají pochopit skutečný smysl Montessori pedagogiky dalším českým učitelům a 

rodičům.“
79

 

V roce 1998 vznikl také Vzdělávací program „Mateřská a základní škola 

Montessori“, týkající se předškolního vzdělávání 1. stupně základní školy (1. – 5. třída), 

který byl předloţen MŠMT ke schválení. Na jeho zpracování se podíleli Ing. Plachý, 

profesor Karel Rýdl a doktorka Ivana Baxová.
80

 Při tvorbě vzdělávacího programu autoři 

vycházeli ze zahraničních zkušeností, kde měly alternativní školy jiţ sedmdesátiletou 

tradici. Snaha byla i o navázání na náměty z předválečného fungování alternativních 

(pokusných) škol v ČSR. Pedagogická koncepce musela být přizpŧsobena v malé míře i 

poţadavkŧm českého vzdělávacího systému, úpravy byly ale minimální, aby se nevytratilo 

nic dŧleţitého z pedagogických principŧ Marie Montessori. 

 Poznatky naši učitelé čerpali především ze zahraničí, protoţe naši pedagogičtí 

kolegové jiţ měli s tímto systémem větší zkušenosti.  

První kurz Montessori pedagogiky pro pedagogy i veřejnost proběhl v České 

republice v roce 1998 pod záštitou AMI. Vyškolení pedagogové začali realizovat 

Montessori program na mateřských školách v České republice (např. v Kladně nebo 

v Jablonci nad Nisou). Kromě kurzŧ realizovaných AMI učitelé získávali zkušenosti i při 

exkurzích a školeních v zahraničních Montessori školách, které měly jiţ dlouhou tradici a 

mohly toho hodně nabídnout. 
81
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 Dŧleţitým mezníkem pro Montessori školy a učitele, kteří se o tuto metodu 

zajímají, je rok 1999, kdy vznikla Společnost Montessori o. s.
82

. Její vznik napomohl 

dalšímu rozšíření Montessori programu, především proto, ţe společnost spolupracovala se 

zahraničními lektory, kteří připravovali lektory české. Tak vzniklo české zázemí pro šíření 

myšlenek Marie Montessori. Tento rok vznikly další školy, které přijaly Montessori 

program – např. MŠ ve Vokovicích a MŠ v Modřanech.
83

  

Zpočátku šlo hlavně o Montessori mateřské školy a centra, od roku 2001 vznikaly 

díky velké iniciativě učitelŧ i základní školy s Montessori programem.
84

 

Zájem o vzdělání v Montessori metodě stále roste, proto roste i počet kurzŧ 

organizovaných Společností Montessori. V letošním roce probíhá jiţ 23. kurz pedagogiky 

Montessori v rámci této organizace.  

Vzniká velký počet nových škol, které se stávají stále častější alternativou 

k tradičním mateřským a základním školám. Myšlenky Marie Montessori se šíří nejen 

prostřednictvím kurzŧ společnosti Montessori, ale většina mateřských i základních škol, 

případně předškolních center, která pracují podle Montessori principŧ, pořádá svá vlastní 

školení (setkání) pro rodiče i veřejnost. Velká participace rodičŧ na ţivotě školy je 

předpokladem pro úspěšné naplnění principŧ Marie Montessori ve škole i doma. 

Montessori pedagogika po revoluci není jen výsadou klasických škol, s principy 

Montessori pedagogiky pracovaly a pracují i školy zvláštní – praktické, např. v Praze 

Hloubětíně, v Kouřimi nebo i v Brně.  

Školy s Montessori pedagogikou měly těţké začátky, především kvŧli pojetí vztahu 

učitele a ţáka a celkovému přístupu k ţákovi. Problémy měly školy i se zaváděním nových 

metod, forem a hodnocením výuky. V současnosti školy realizují nejrŧznější vyučovací 

metody na velmi dobré úrovni – jde např. o projektové vyučování, výuku v cizím jazyce, 

propojování teorie a praxe – výjezdy do terénu, učení se v kontextu, o propojování 

předmětŧ – mezipředmětových vztahŧ, o ekologickou výchovu a komunitní projekty – 

spolupráci školy a obce, školy a rodičŧ. 

 

V roce 2000 byl předloţen MŠMT „Vzdělávací program základní škola II. stupně 

Montessori“, ve kterém jsou shrnuty zásady pro práci se ţáky na 2. stupni ZŠ (6. – 9. 

třída). Cílem tohoto stupně vzdělávání je podle autorŧ (Doc. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Ing. 
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pedagogika-a-ceske-zeme/ 
84 3 ZŠ Praha (Meteorologická, Na Beránku, Na Dlouhém lánu), ZŠ v Brně, Pardubicích, Jablonci nad Nisou, Slapy u 

Tábora 

http://www.montessoricr.cz/montessori-pedagogika-a-ceske-zeme/
http://www.montessoricr.cz/montessori-pedagogika-a-ceske-zeme/
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Jiří Plachý) výchova ţákŧ k samostatnosti a eliminace toho, aby byl ţák pojímán pouze 

jako přijímač hotových informací od učitele. 

Vývoj Montessori škol jde dopředu - v roce 2010 začalo v Praze fungovat 

gymnázium pracující podle principŧ pedagogiky Marie Montessori. Od roku 2011 

organizuje projekt k přípravě 2. stupně Montessori školy rodičovská iniciativa na Kladně, 

podněty ke vzniku 2. stupně se ozývají od většiny škol, které realizují 1. stupeň ZŠ. Tyto 

školy spolupracují na vzdělávacích plánech, metodách výuky, pomŧckách pro jednotlivé 

předměty, výjimkou nejsou ani učitelské workshopy či diskuse s rodiči, odbornou i laickou 

veřejností. Záštitu nad těmito akcemi přejímá Společnost Montessori.
85

 

Ve srovnání se světem je v České republice škol tohoto typu i přes velký rozvoj 

v posledních letech stále málo. V zemích, které se věnují rozvoji tohoto typu škol jiţ od 

doby vzniku pedagogické teorie Marie Montessori, mŧţeme najít aţ stovky škol – např. 

„Německo (cca 960), Nizozemí (cca 280), Rakousko (110), Indie (80), USA (60) a Finsko 

(50).“
86

 

  

                                                           
85 Montessori pedagogika a české země. [online]. [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/montessori-

pedagogika-a-ceske-zeme/ 
86 RÝDL, K. Pedagogika Montessori a její instituce. 2009. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/dokumenty/?next=11 

http://www.montessoricr.cz/montessori-pedagogika-a-ceske-zeme/
http://www.montessoricr.cz/montessori-pedagogika-a-ceske-zeme/
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4. Vyuţití principů pedagogiky Marie Montessori na Gymnáziu v Praze 

(případová studie)  

 

V následující kapitole bych ráda pouţila základní design kvalitativního výzkumu, kterým 

je případová studie. Na ní bych chtěla ukázat, jak se v současnosti principy pedagogiky 

Marie Montessori dají pouţít i na střední škole.  

Případovou studii povaţuji za velmi vhodnou metodu ke komplexnímu 

„porozumění případu v jeho přirozeném prostředí.“
87

 

Montessori pedagogika na 2. stupni ZŠ (na niţším gymnáziu – děti ve věku 12 – 18 

let) u nás není typická
88

, proto jsem si vybrala tento unikátní (extrémní
89

) případ ke 

zkoumání. Stalo se tak především proto, ţe se jedná o případ v ČR jedinečný. 

 Víceleté gymnázium na Praze 6 jsem si vybrala záměrně, protoţe s chodem této 

školy mám vlastní zkušenosti a pŧsobím na ní jako školní metodik prevence. Proto jsem 

měla moţnost získat mnoho dat z pozorování a dalších materiálŧ (týdenní plány, práce 

studentŧ, materiály z tvorby koncepce…). 

 

Cílem výzkumu je zjistit: 

hlavní otázka:  

– Jaké jsou moţnosti uplatnění pedagogických principů Marie Montessori na 2. stupni ZŠ 

(gymnáziu)?  

- Proč dochází k rozvoji institucí tohoto typu v této době? 

 

dílčí otázky: 

- Do jaké míry jsou naplněny představy Marie Montessori o tomto stupni školy? 

- Jaké jsou ohlasy na tento stupeň školy? 

- Jaká je prognóza vývoje těchto škol? 

  

                                                           
87 ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. s. 98 
88 2. stupeň ZŠ ve školním roce 2012/2013 otevírá ZŠ Na Beránku (Praha), ZŠ Gajdošová (Brno), iniciativa je i na 

zaloţení 2. stupně na Kladně 
89 ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. s. 104 
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V popsání případu tříd gymnázia mi jde především o: 

 

 vývoj školy a organizace práce ve škole 

 uplatňované principy podle Marie Montessori 

 pozitivní a problémová místa 

 práci ţákŧ 

 role učitele 

 role sociálního pedagoga 

 

 

4.1. Vývoj školy a organizace práce ve škole 

 

Škola, které bych se ráda věnovala ve své případové studii, vznikla na začátku 90. let. 

Nejde o školu, která by od počátku pracovala podle principŧ Marie Montessori, ale jiný ráz 

a organizaci měla škola vţdy. Jiţ od svého vzniku se snaţila o menší počet ţákŧ ve třídě, 

coţ umoţňovalo učitelŧm více se ţákŧm individuálně věnovat. 

 Gymnázium má i jinou organizaci školního roku a klasifikaci ţákŧ. Kaţdé pololetí 

je rozděleno do 3. období (cca 6 týdnŧ). Ţáci na konci kaţdého období získávají výpis 

hodnocení ze všech předmětŧ, doplněný hodnocením slovním. Předměty nejsou hodnoceny 

klasickými známkami, ale ţáci jsou hodnoceni v procentech, protoţe ta podle vedení školy 

i učitelŧ lépe vystihují aktuální stav ţáka v daném předmětu neţ známky.  

 Pŧvodní forma vzdělávání byla „všeobecné gymnázium“, od roku 2010 škola 

k všeobecnému zaměření přidala program vzdělávání podle principŧ pedagogiky Marie 

Montessori. Prozatím je ve škole 1 sekunda (7. třída) a 2 primy (6. třída). V příštím 

školním roce se uvaţuje o otevření dalších dvou tříd (prima). Ve třídě je maximálně 18 

ţákŧ.  

 Organizace výuky se liší od klasického gymnázia – ţáci pracují podle týdenních 

plánŧ, v nichţ mají napsány úkoly z jednotlivých předmětŧ, které mají v prŧběhu týdne 

splnit. To je moţné díky tomu, ţe ţáci mají jak výkladové hodiny, tak hodiny samostatné 

práce. Při hodinách samostatné práce vypracovávají ţáci úkoly z týdenního plánu. Jsou tak 

více vedeni k odpovědnosti za své úkoly, cílevědomosti, k lepší schopnosti plánovat si svŧj 

vlastní čas a zároveň je jim dána moţnost, aby si při hodinách samostatné práce vybrali 

činnost, které se budou věnovat.  
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 Týdenní plán je šitý přesně na míru kaţdému studentovi. Učitelé vypisují plán pro 

kaţdého studenta, upozorňují ho na věci, které mu chybí nebo zadávají úkoly navíc. Extra 

úkoly jsou zadávány v případě, ţe student opakovaně plní plán včas a chce se více rozvíjet 

(např. spočítat si navíc příklady) nebo v případě, ţe studenta hodně zajímá nějaké téma a 

chce se mu více věnovat (např. udělat si projekt v angličtině na zajímavé téma).  

Pro ţáky, kteří neprošli 1. stupněm Montessori základní školy je na začátku těţší 

zvyknout si na systém týdenních plánu a správně si rozvrhnout práci. Podporou je jim 

třídní učitel, který se účastní velké části hodin a ţáky pozoruje, popřípadě jim pomáhá 

s rozvrţením času na jednotlivé práce. Třídní učitel je také denně v kontaktu s rodinou, 

pokud ţák plán nezvládá, navrhuje učitel ve spolupráci s rodiči moţná opatření (např. 

doporučuje konzultace s jednotlivými učiteli, upravuje plán, aby byl pro ţáka zpočátku 

snáze splnitelný…). 

 Studenti v některých předmětech nemají klasické sešity, ale mají tzv. portfolia – 

desky, do kterých si zakládají vyplněné pracovní listy a další materiály k předmětu, z nich 

poté mohou čerpat, kdyţ si potřebují připomenout informace nebo na ně dále navázat.  

 Další netypickou věcí v chodu školy je anglický rodilý mluvčí, který má ţáky 

nejenom na angličtinu, ale účastní se i některých hodin samostatné práce i některých hodin 

výukových. S ţáky chodí na akce, účastní se pobytových akcí mimo školu, kde s ţáky 

konverzuje a ţáci tak mají moţnost zlepšovat své jazykové schopnosti. 

 Mezi uplatňované formy a metody výuky patří frontální vyučování, individuální 

učení, kooperativní učení, tematické vyučování a ve větší míře i projektové vyučování. 

Projekty jsou většinou realizovány formou práce skupin na zadaném tématu. Většinou jde 

o projekty, na kterých se podílejí ţáci jednoho ročníku, ale v letošním školním roce byl 

realizován i jeden mezitřídní projekt, při němţ byly skupiny sloţeny ze studentŧ primy a 

sekundy. 

 Na gymnáziu je kladen velký dŧraz na komunikaci a spolupráci s rodiči. Rodiče 

jsou součástí ţivota školy, jsou pravidelně informováni o vývoji svých dětí a kdykoliv 

mohou přijít do školy - škola je pro ně vţdy otevřena. Je zde snaha o vytvoření těsného 

kontaktu a nastavení prostředí spolupráce mezi rodiči a školou. Rodiče jsou často velmi 

nakloněni této myšlence a sami i vymýšlejí společné akce se školou (např. vymyslí exkurzi 

v divadle), popřípadě se účastní jako pomocníci akcí připravených školou (pomoc na 

vánočním vaření, příprava vánočního cukroví atd.). Pro rodiče jsou organizována i setkání 

s vedením školy a učiteli nebo vzdělávací kurzy. 
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4.2. Uplatňované principy podle Marie Montessori 

 

4.2.1. Připravené prostředí 

 

Jak vypadá připravené prostředí na gymnáziu? Kaţdá třída má svoji kmenovou třídu + 

jednu třídu (respirium), o kterou se třídy v některých hodinách dělí - děti z rŧzných 

tříd tu pracují společně.  

 Kmenová třída je vybavena přemístitelnými lavicemi, poličkami na studijní 

materiály, počítači, kobercem – prostorem pro elipsu a polštáři na sezení. Třída je 

vymalována příjemnými barvami a na stěnách nechybí výzdoba ve formě obrazu – 

mapy (pouţitelné pro výuku) nebo posterŧ z realizovaných projektŧ. 

 Respirium je vybaveno knihovnou, která obsahuje jak učebnice pro všechny 

předměty, tak další knihy (beletrii, encyklopedie, naučné knihy) a časopisy (české i 

cizojazyčné). Ani v respiriu nechybí koberec a místo pro odpočinek. Je zde také 

nábytek, který se dá snadno přemísťovat. Pro potřeby studentŧ jsou zde i papíry pro 

výrobu posterŧ na prezentace, řezačka a další vybavení (mikroskopy, dataprojektor, 

počítače, deskové hry, puzzle…).  

 

Respirium slouţí jako:  

 místo setkávání – při hodinách samostatné práce se zde mohou setkat 

ţáci z rŧzných ročníkŧ (v současné době z primy a sekundy). 

 místo pro jídlo a odpočinek – v respirium ţáci tráví svačinovou 

přestávku, je to místo vyhrazené pro jídlo. Případně zde tráví volné 

hodiny nebo odpočívají o přestávkách. 

 místo pro práci – ţáci zde mohou být při hodinách samostatné práce.  

 místo pro prezentace – většinou zde probíhají prezentace pro rodiče. 

 

 

4.2.2. Svoboda ţáků, samostatná volba práce 

 

V rámci rozvrhu hodin existují hodiny „samostatné práce“. Ţáci se v prŧběhu těchto 

hodin mohou volně pohybovat po třídě, nebo být v respiriu. Aby tento pohyb 

nenarušoval činnost ostatních ţákŧ, jsou ve třídě nastaveny hranice fungování – třídní 

pravidla. Tato pravidla vytváří třídní učitel společně se ţáky na seznamovacím kurzu 
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nebo na začátku školního roku. Jde o pravidla – např.: „pracuji tiše – respektuji 

ostatní, práci vţdy dokončím, pomůcky vracím na místo, hlásím se o slovo“ a další 

podle dohody učitele a třídy. Studenti si při samostatných hodinách také mohou volit, 

zda budou pracovat samostatně nebo ve skupině s někým dalším. Element práce 

s vrstevníky je velmi obohacující a motivující, protoţe pro dospívání je vrstevnická 

skupina nesmírně dŧleţitá a uplatnění v ní také. Pomoc spoluţákŧ mŧţe být ţádoucí, 

pokud ţák učivu nerozumí – vysvětlení slovy kamaráda je často nenahraditelné, 

protoţe slovník a projev spoluţáka je někdy jasnější neţ vysvětlování učitele. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni si 

samostatně zvolit práci a vytrvat u ní, dokud není práce hotová. Určité limity ţákŧm 

dává týdenní plán, protoţe úkoly v něm uvedené by měl zvládnout kaţdý ţák. Značná 

volnost je v tom, jakým úkolem ţák začne a kolik si na něj vyhradí času.  

Pro samostatnou práci je nutné přizpŧsobit rozvrh hodin, protoţe těmto hodinám by 

měla být věnována aţ třetina hodin z celkové hodinové dotace. Často je pro učitele těţké 

rozhodnout, z kterých předmětŧ hodiny samostatné práci věnují.  

Při samostatné práci měli ţáci zpočátku problémy s tím, ţe při hodinách byl často 

přítomen pouze třídní (kmenový) učitel a ţákŧm v některých případech chyběl odborník na 

předmět, na kterém pracovali. Například se ţák rozhodl pracovat na projektu do zeměpisu 

a chtěl daný projekt prodiskutovat s učitelem zeměpisu, který momentálně učil v jiné třídě. 

Systém se stal brzy pruţnější, byl přizpŧsoben rozvrh ostatních tříd tak, aby učitelé – 

odborníci mohli být častěji přítomni v hodinách samostatné práce.   

 

 

4.2.3. Práce s chybou 

 

Chyba ve vzdělávacím procesu je brána jako přirozené věc, po které nenásleduje 

negativní hodnocení (např. formou známky) ze strany učitele, ale nabídka např. 

dalších moţností procvičení látky nebo jiná metoda k pochopení látky. Materiály ke 

studiu jsou často koncipovány jako pracovní listy, ke kterým je řešení formou klíče. 

Student tak má moţnost si na chyby přijít sám a sám si je uvědomit a opravit. Korekce 

vlastní chyby a její uvědomění je pro další vývoj studenta dŧleţité.  

 Na kontrolu vlastních chyb si ţáci občas těţko zvykají. Je pro ně těţké si 

uvědomit, ţe nejde jen o to, vypracovat pracovní list a odevzdat ho učiteli, ale ţe jde 
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především o správné splnění úkolu a jeho kontrolu. Nalezení a opravení vlastní chyby 

má velký vliv na ujasnění látky. 

 

 

4.2.4. Role učitele 

 

Třídní učitel hraje v Montessori škole ještě větší roli neţ na škole tradiční, kde je na 2. 

stupni práce třídního omezena na setkání s ţáky pouze při společných výkladových 

hodinách, případně při třídnických hodinách, pokud je má škola zavedena. Mŧţe se tak 

stát, ţe jsou dny, kdy se třídní učitel nepotká se všemi svými ţáky.  

 V Montessori škole je to jiné, třídní učitel tráví s ţáky čas i při samostatné 

práci a při volných hodinách, které jsou v rozvrhu zařazeny kaţdý den mezi 

dopoledním a odpoledním výukovým blokem. 

 Třídní učitel je také spojujícím článkem mezi rodiči a školou, téměř denně 

komunikuje s rodiči svých ţákŧ. 

 

Role kaţdého (nejen třídního) učitele je dvojí: 

 pracuje s ţáky klasickým způsobem při výuce, ale kromě frontálního vyučování 

vyuţívá i jiné metody – např. kooperativní výuku, mini projekty ţákŧ aj.  

 

 „pracuje“ se ţáky při samostatné práci – v této části vyučování vystupuje 

učitel plně podle principu Marie Montessori. Ţáci pracují samostatně, učitel je 

zde především v roli pozorovatele nebo v roli pomocníka – odkazuje ţáky na 

studijní materiály a zdroje, případně pomáhá, pokud je o to poţádán. Jinak i na 

tomto stupni studenti pracují podle hesla Marie Montessori: „Pomoz mi, abych 

to dokázal sám“.  

 

 

4.2.5. Elipsa 

 

Elipsa byla v úvodu školního roku nakreslena na podlaze třídy ve škole. Později se ale 

ukázalo, ţe pro ţáky je příjemnějším prostředím koberec vzadu ve třídě, a proto byla 

pŧvodní elipsa pomyslně přenesena na koberec. Na koberci jiţ není nakreslena, ale 

místo plní svoji funkci.  



57 

 

Na 2. stupni jiţ nejde o místo, kde se nacvičuje chŧze po elipse nebo ticho, ale 

jde o místo setkávání. Elipsa je místo, na kterém začíná společným setkáním nový 

týden, je to i místo, kde se řeší věci týkající se vztahŧ ve třídě a nastavených pravidel. 

Je to místo, kde se třídou pracuje především třídní učitel, ale občas se stane, ţe elipsu 

zařadí i jiný vyučující. 

 

 

4.2.6. Heterogenní kolektiv 

 

Na gymnáziu je klasické dělení na ročníky. Prozatím proběhl jeden mezitřídní projekt, 

jinak studenti pracují spíše v rámci skupin daného ročníku. Propojenost kolektivŧ je 

podporována společnými akcemi, společným trávením volného času ve volných hodinách 

v respiriu i společnými hodinami samostatné práce, kdy studenti rŧzných ročníkŧ pracují 

v jedné třídě. Studenti mají moţnost v hodinách samostatné práce poţádat o radu a pomoc 

nejen učitele, ale i staršího spoluţáka. 

 

 

4.3. Sociální pedagog 

 

Zapojení sociálního pedagoga do chodu školy s principy Marie Montessori povaţuji za 

velmi ţádoucí, je to osoba, která má v tomto systému své místo. Tuto roli popisuji z vlastní 

zkušenosti, kdy jsem na gymnáziu tohoto typu dva roky pracovala v pozici školního 

metodika prevence.  

 Mé zapojení vyplynulo přirozeně z celkové koncepce školy. Stala jsem se 

pomocníkem pro práci s ţáky i s rodiči.  

 Práce s ţáky probíhala v nejrŧznějších oblastech, trávila jsem s nimi čas o 

přestávkách a o volných hodinách, organizovala jsem pro ţáky adaptační kurz, byla s nimi 

na výletech, lyţařských kurzech, na akcích pro rodiče (vaření, projekty, imatrikulace, den 

otevřených dveří) i na terénních cvičeních, které se týkaly projektu z biologie a kde jsem 

měla na starost organizaci vaření. Tento výjezd povaţuji za velmi podařený, ţáci měli 

šanci vyzkoušet si zodpovědnost za přípravu jídla pro celou třídu. V 3 – 6 členných 

skupinách připravovali jídlo pro mnohočlennou skupinu. Pro některé ţáky to byla velká 

zkušenost. Výjezd neobsahoval jen přípravu jídla, ale jiţ ve škole mu předcházelo mnoho 
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úkonŧ – ţáci plánovali jídelníček, rozvrhovali mnoţství surovin, hledali jejich cenu a 

počítali rozpočet, absolvovali nákup surovin i jejich dopravu do školy. 

 Kromě záţitkových akcí jsem s ţáky realizovala preventivní programy týkající se: 

vztahŧ ve třídě a šikany, závislosti na návykových látkách, bezpečného internetu a 

závislosti na počítačových hrách, zdravého ţivotního stylu, rozvoje sociálních a 

komunikačních dovedností. Preventivní programy jsou moţností dalšího rozvoje osobnosti 

ţákŧ, proto je povaţuji na střední škole tohoto typu za nezbytné. 

 Zúčastňovala jsem se i hodin samostatné práce a vyuţívala jsem tyto hodiny k práci 

se studenty, kteří potřebovali podporu ve studiu nebo jen k moţnosti trávit čas s ţáky a 

pozorovat je při práci. Popřípadě byl čas věnován rozhovorŧm se studenty o jejich práci, 

koníčcích a ţivotě. Samozřejmě s plným respektem principu polarizace pozornosti. 

 Byla jsem i podporou pro učitelský sbor, v případě, ţe bylo potřeba něco řešit 

v rámci třídního kolektivu nebo v případě organizace nějaké akce. 

 Prostor pro uplatnění pedagoga na tomto typu školy vidím především v jiném 

systému uspořádání výuky.  

V tradiční škole je práce sociálního pedagoga limitována na práci o přestávkách, 

případně na práci na výjezdech či akcích školy. Pokud sociální pedagog nepŧsobí jako 

asistent pedagoga či osobní asistent ţáka, není v běţné škole moc moţností, jak by se 

dostal do výuky.  

Na gymnáziu tohoto typu je velký prostor pro pŧsobení sociálního pedagoga a je 

zde hodně příleţitostí, jak mŧţe pedagog navázat bliţší vztah s ţáky. Ti se mu pak nebojí 

svěřit s problémy, které je tíţí, nebo si jen chodí popovídat o svých úspěších/neúspěších a 

ţivotních záţitcích. 

 

 

4.4. Shrnutí 

 

Na případové studii jsem se snaţila ukázat, jak je moţné vyuţívat principy pedagogiky 

Marie Montessori i na gymnáziu. Nejde sice o klasické „děti Země“, tak jak je popsala 

Marie Montessori. Chybí element venkovské farmy, vytrţení z městského prostředí a 

odloučení od rodiny. Tento model venkovské farmy není zatím zcela moţné přenést do 

českého vzdělávacího systému.  

Mělo by Montessori gymnázium existovat přesto, ţe nesplňuje všechny podmínky 

dané Marií Montessori? Myslím si, ţe určitě ano. Chybí sice element farmy, ale ten velmi 
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dobře nahrazuje připravené studijní prostředí. Toto prostředí je doplňováno řadou 

poznávacích akcí, laboratorních prací a terénních cvičení mimo školu. Nejde sice o 

klasické Montessori gymnázium – toto označení by mohlo být zavádějící, ale o 

gymnázium, které vyuţívá principy této pedagogiky. 

Principy pedagogiky Marie Montessori jsou při práci se studenty velmi dobře 

pouţitelné. Jiná forma práce se studenty umoţňuje rozvoj schopností a dovedností 

dŧleţitých pro ţivot: schopnost samostatně se rozhodnout; rozvrhnout si učení - práci a 

vlastní čas; získávat vztah k celoţivotnímu vzdělávání – mít z učení radost; být 

samostatný; umět ţít v kolektivu a respektovat druhé; udrţovat pořádek; učit se porozumět 

svým schopnostem, učit se z vlastních chyb a snaţit se je napravovat. Velmi cenný je i 

vztah ţák – rodiče – učitel, který je předpokladem k co nejúspěšnějšímu rozvoji ţáka. 

Stejně tak dŧleţitý je celý učitelský sbor, který neustále sleduje, aby vývoj ţákŧ probíhal 

co nejlépe, popř. hledá cesty, jak ţákŧm k pozitivnímu rozvoji co nejvíce pomoci.  

Z mého pohledu přidanou hodnotou je i ţivot v prostředí, kde figuruje rodilý 

mluvčí – ţáci se zlepšují v komunikaci v cizím jazyce, prolamují bariéry v komunikaci 

s cizinci a mají moţnost poznávat jinou kulturu.  

Moţnost rozvoje školy tohoto typu je podle mého názoru dána dobou, kdy rodiče 

hledají pro své dítě to nejlepší a v některých případech to není státní školství. Často je 

volba ovlivněna jiţ v MŠ, kdy dítě nastoupí do Montessori systému a rozhodne se v něm 

pokračovat i na ZŠ a SŠ.  

Vyšší vzdělávací stupeň nabízí velmi individuální přístup ke kaţdému dítěti, který 

je dán respektujícím vztahem učitel a ţák, osobitým přístupem k individualitě dítěte, 

niţším počtem ţákŧ ve třídě atd. 

Ohlasy na tento stupeň vzdělávání jsou velmi dobré – rodiče mají velký zájem 

spolupracovat se školou a škola jim to umoţňuje, proto se není čemu divit, kdyţ zájemcŧ o 

tuto formu vzdělávání přibývá. 

Prognóza vývoje 2. stupně je podle mě velmi pozitivní, ale zajímal mě i názor 

ředitelŧ a vedoucích pracovníkŧ niţších stupňŧ škol, proto jsem tuto otázku zahrnula do 

následujícího dotazníkového šetření. 
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5. Dotazníkové šetření 

 

Vzhledem k tomu, ţe mě velmi zajímal i vývoj škol v České republice, rozhodla jsem se 

zrealizovat malé dotazníkové šetření mezi Montessori školami v České republice. Cílem 

dotazníkŧ je proniknutí do samotné praxe a zjištění názoru vedoucích těchto zařízení. Jde 

mi především o to, jak vidí školy svŧj další vývoj a také jaké jsou moţnosti uplatnění 

sociálního pedagoga ve školách tohoto typu. 

 

Při oslovování škol jsem vycházela ze seznamu škol, uveřejněného na stránkách 

Společnosti Montessori, který uvádím v příloze 1.  

 

 

5.1. Dotazník 

 

 

Dobrý den paní ředitelko/pane řediteli, 

 

jmenuji se Barbora Glaserová, jsem studentka 5. ročníku Sociální pedagogiky na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde píšu diplomovou práci o „Pedagogice 

a školách Marie Montessori v České republice“.  

 

Ráda bych Vás poţádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se zabývá 

vývojem škol Marie Montessori v ČR, principy uplatňovanými ve Vašem zařízení a 

moţností uplatnění sociálního pedagoga v Montessori školách.  

 

Předem děkuji za Vaši pomoc a čas, který mi při vyplňování dotazníku věnujete! 

 

          Barbora Glaserová 
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Typ zařízení:    

 Mateřská škola 

 Základní škola - 1. stupeň 

 Rodinné centrum 

 jiné:………………………………………. 

 

Datum vzniku zařízení (od kdy škola pracuje podle pedagogiky M. Montessori): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Počet tříd (v současnosti):  

…………………………………………………………………………………………… 

Jaké principy povaţujete za stěţejní v pedagogice Marie Montessori? 

 svoboda dítěte 

 připravené prostředí 

 polarizace pozornosti 

 senzitivní fáze 

 práce s chybou 

 volnost pohybu 

 učení v kontextu 

 elipsa 

 jiné:……………………………………… 

 

Kdy byl podle Vašeho názoru největší rozkvět Montessori škol? 

 

 V období 1. republiky. 

 Po revoluci (1989 - 2000). 

 Po přelomu tisíciletí (2001 - 2012) 

 jiné:…………………………………………………………. 

 

Jaká je podle Vašeho názoru prognóza dalšího vývoje Montessori škol? 

 

 Budou se dále hodně rozvíjet. 

 Stejný vývoj jako dosud. 

 Nemají podmínky, spíše budou zanikat. 
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 jiné:………………………………………………… 

 

Jak vidíte vývoj Vašeho zařízení? Uvaţujete o rozšíření na další stupeň? 

 

 Ano, povaţujeme to za logický vývoj. 

 Ne, současný stav povaţujeme za uspokojující. 

 jiné:……………………………………………… 

 

Pracuje u vás ve škole sociální pedagog? 

 Ano. 

 Ne. 

 jiné:………………………………………. 

 

Pokud ne – proč? 

 

Dovedete si představit, ţe by v budoucnu u vás mohl sociální pedagog pracovat? Pokud 

ano, jaké funkce by mohl v rámci Montessori školy vykonávat? 

 

Pokud ano – jakou roli/funkci vykonává?  
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5.2. Výsledky dotazníkového šetření 

 

Z celkem osloveného počtu 104 oslovených škol dotazník vyplnilo 26 škol (27%). Ostatní 

školy na výzvu nereagovaly. Ve vzorku oslovených škol byly zastoupeny MŠ, ZŠ (1. 

stupeň), Rodinná centra a další zařízení uplatňující principy Montessori pedagogiky. 

 

 

5.2.1. Typ zařízení/školy 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu respondentŧ se výzkumu zúčastnilo nejvíce ředitelŧ/vedoucích 

pracovníkŧ MŠ (65%), ve větší míře byla zastoupena i rodinná centra (19%) a stejnou 

měrou ZŠ (8%) a jiné (8%). Do kategorie jiné spadal dětský klub, který počítá v brzké 

době s velkým rozvojem – od září 2012 se rozvine i na úroveň MŠ a od roku 2013 i na ZŠ. 

Další kategorie, která není neobvyklá, ale ve výsledcích se objevila jen jednou, je škola 

sdruţující MŠ a ZŠ, tato varianta se objevila také jednou.  

 

 

 

 

 

65% 

19% 

8% 

8% 

Typ zařízení 

Mateřská škola - 17

Rodinné centrum - 5

Základní škola (1.stupeň) - 2

Jiné - 2
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5.2.2. Datum vzniku zařízení/školy
90

 

 

 

 

 

Velmi zajímavá data jsem získala i z otázky „Datum vzniku zařízení – od kdy škola 

pracuje podle pedagogiky M. Montessori?“. Nepotvrdila se má myšlenka, ţe po revoluci 

byl velký rozkvět škol, z grafu vyplývá, ţe nejvíce škol (5 škol) vzniklo v roce 2009 a také 

v roce 2011 (4 školy). Několik zařízení vzniklo i v roce 2003 (3 školy) a v roce 1999 a 

2006 vzniklo po 2 školách.  

 Zajímavý je fakt, ţe jedno zařízení vzniklo jiţ v 60. letech – z poznámky ovšem 

vyplynuly následující informace -  „Naše škola je celá zaměřená na vzdělávání ţáků s 

lehkou a střední mentální retardací. Téměř všichni jsme speciální pedagogové. Nejsme 

Montessori školou v pravém slova smyslu a bylo by od nás velmi neseriózní se mezi tyto 

školy počítat. Vyuţíváme pouze některé Montessori pomůcky nebo si je tvoříme. 

Zařazujeme některé postupy a metody. Vrcholem naší práce je to, aby ţák pracoval 

samostatně a sám si vybíral práci.“  Přesto, ţe si respondent nepřál být zařazován mezi 

Montessori školy – myslím, ţe vyuţívání principŧ Montessori a skupina ţákŧ s postiţením 

ho k zařazení do těchto zařízení opravňuje, vţdyť i Marie Montessori nejprve pracovala 

s postiţenými dětmi a podle nich upravovala své pomŧcky. Zajímavou otázkou by bylo, 

zda škola podle principŧ Montessori pedagogiky pracuje opravdu jiţ od 60. let. 

 

 V této otázce je vzorek neúplný, protoţe 4 respondenti tuto poloţku nevyplnili. 

 

 

                                                           
90 Respondenti často uváděli přesné datum vzniku (den, měsíc a rok), pro přehlednost uvádím pouze rok vzniku. 

0
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Datum vzniku školy/zařízení Počet
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5.2.3. Počet tříd ve škole 

 

 

 

 

 

Ve vzorku bylo nejčastěji zastoupeno zařízení s pouze 1 třídou (13 škol – 50%) nebo se 2 

třídami (8 škol – 31%). Školy se 3 třídami jsou zastoupeny v 11% (3 školy) a pouze 

v jednom případě (4%) je zastoupena škola se 4 a 5 třídami. 

 

Z tohoto grafu vyplývá, ţe školy Marie Montessori většinou vznikají na základě iniciativy 

rodičŧ nebo učitelŧ pouze jako malé zařízení s jednou nebo maximálně 2 třídami, které se 

postupně rozrŧstá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

31% 

11% 

4% 4% 

Počet tříd 

1 třída

2 třídy

3 třídy

4 třídy

5 tříd
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5.2.4. Uplatňované principy 

 

 

 

 

Otázka týkající se principŧ, které učitelé/ředitelé/vychovatelé v zařízení uplatňují, dopadla 

velmi vyrovnaně a potvrdila mé předpoklady, ţe zařízení se snaţí vyuţívat všechny 

principy, aby co nejvěrněji naplňovala představy Marie Montessori. Nejdŧleţitějším 

principem je podle respondentŧ připravené prostředí (88%) a vyuţívání senzitivních fází 

ve vývoji dítěte (77%). Hodně uplatňovaným principem je i práce s chybou (69%) a 

svoboda dítěte (69%), práci s elipsou se věnuje 65% škol (respondentŧ). 

Polarizace pozornosti (62%) obdrţela také nadpoloviční většinu hlasŧ, stejně jako učení 

v kontextu (54%), které je dŧleţité pro větší polovinu respondentŧ. 

  

Někteří respondenti doplnili do poloţky jiné i další principy nebo zpŧsoby práce, které 

jsou pro jejich zařízení typické a nebyly uvedeny v moţnostech výběru – např.: 

 dítě se můţe učit pouze pokud je v láskyplném prostředí, kde se cítí bezpečně 

 připravený pedagog, věkově smíšený kolektiv, zodpovědnost za sebe a své okolí 

 samostatnost, demokracie - výběr činností… 

 disciplína 

 důraz na provázanost principů  

69% 

88% 

62% 

77% 

69% 

42% 

54% 

65% 

42% 
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80%

90%

100%

svoboda

dítěte

připravené

prostředí

polarizace

pozornosti

senzitivní

fáze

práce s

chybou

volnost

pohybu

učení v

kontextu

elipsa jiné

Uplatňované principy 
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5.2.5. Období rozkvětu Montessori škol 

 

 

 

 

U otázky „Kdy byl podle Vašeho názoru největší rozkvět Montessori škol v ČR?“ byla 

odpověď u všech respondentŧ téměř stejná – 88% respondentŧ uvedlo, ţe období 

největšího rozkvětu nastalo po přelomu tisíciletí v letech 2001 – 2012.  

Pouze 1 respondent (4%) uvedl, ţe největší rozkvět škol byl v období první republiky. 

Dva respondenti (8%) si nebyli jisti, kdy byl největší rozkvět škol (odpovědi: „Nejsem 

přesně informovaná, jak to bylo v 1. republice. Nemohu odpovědět.“, „Nevím“). 

K mému překvapení nikdo z respondentŧ neuvedl období po roce 1989, které jsem já 

osobně povaţovala za období, kdy začal rozkvět Montessori škol.  

  

4% 

88% 

8% 

Období největšího rozkvětu Montessori škol 

V období 1.republiky.

Po revoluci (1989 - 2000).

Po přelomu tisíciletí (2001 - 2012)

Jiné
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5.2.6. Prognóza dalšího rozvoje Montessori škol 

 

 

 

 

Otázka týkající se dalšího vývoje škol jiţ nebyla tak jednoznačná jako otázka předchozí. 

Nevyplynula z ní jasná prognóza vývoje. Téměř polovina (46%) respondentŧ uvedla, ţe se 

školy budou ještě dále rozvíjet. Stejný vývoj jako dosud předpokládá 42% respondentŧ.  

  

Jiný názor na vývoj škole mělo 12% škol – pro doplnění uvádím jejich myšlenky: 

 Vývoj bude jako doposud, postupný, přirozený, ale pomalý, pokud mu MŠMT bude 

vycházet vstříc jako doposud, tj. skoro vůbec. Nejvíce dle našeho názoru dojde k 

rozvoji v oblasti MŠ, kde je moţné očekávat aplikaci některých principů i učiteli v 

"tradičních" MŠ. Vše bude záviset spíše od zájmu rodičů neţ státních orgánů, jako 

je tomu aktuálně. 

 Velmi pomalé další šíření s nestabilními výsledky. 

 Mírný rozvoj a profesionalizace. 

 

  

 

  

46% 

42% 

12% 

Rozvoj Montessori škol 

Budou se dále hodně rozvíjet.

Stejný vývoj jako dosud.

Nemají podmínky, spíše budou zanikat.

Jiné
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5.2.7. Rozvoj vlastní školy 

 

 

 

 

Je zajímavé, ţe otázka týkající se prognózy rozvoje škol nedopadla moc jednoznačně, 

protoţe u otázky rozšíření školy o další stupeň zadala více neţ polovina respondentŧ 

(65%), ţe o rozvoji své školy o další stupeň uvaţují. Třetina respondentŧ (31%) povaţuje 

současný stav své školy za uspokojující a o jejím rozšiřování neuvaţuje.  

 Jedna škola (4%) uvedla, ţe by se ráda rozvíjela na další stupeň, ale bohuţel k tomu 

nemá podmínky.  

 

  

65% 

31% 

4% 

Rozšíření školy o další stupeň 

Ano, povaţujeme to za logický vývoj.

Ne, současný stav povaţujeme za

uspokojující.

Jiné
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5.2.8. Sociální pedagog v Montessori škole 

 

 

 

 

Otázka týkající se sociálního pedagoga a jeho uplatnění v Montessori škole byla zařazena 

záměrně, přesto, ţe se trochu odlišuje od celkového směřování dotazníku. Mým cílem bylo 

zjistit, zda by sociální pedagog, který je velmi dobře teoreticky i prakticky vybaven, mohl 

pŧsobit v Montessori škole, jak by se mohl uplatnit či jaké jsou jiţ zkušenosti s jeho 

uplatněním.  

 Z grafu vyplývá, ţe pouze v 19% (5 škol) pracuje sociální pedagog – na pozici 

ředitel školy, odborník konzultant, zastává práci speciálního pedagoga - věnuje se 

depistáţi, konzultacím s rodiči a vzdělávání rodičŧ. Ve většině škol – 77% (20 škol) 

sociální pedagog nepracuje a v jedné škole (4%) uvedl respondent místo sociálního 

pedagoga  - psychologa.  

 Velmi zajímavé jsou odpovědi respondentŧ na doplňující otázku. 

 

Doplňující otázka: „Dovedete si představit, ţe by v budoucnu u Vás mohl sociální 

pedagog pracovat? Pokud ano, jaké funkce by mohl v rámci Montessori školy vykonávat? 

Pokud ne, tak proč?“ 

 

U této otázky uvádím přesné odpovědi respondentŧ, protoţe jsou velmi vypovídající.  

 

 

19% 

77% 

4% 

Sociální pedagog ve škole 

Ano.

Ne.

Jiné
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Odpověď ANO: 

 

 Ano, na pozici odborného lektora, který buď můţe pracovat s dětmi (a rodiči) nebo 

můţe také vést přednášky a semináře. 

 Ano, zejména v oblasti osvěty výchovy a vzdělávání u rodičovské veřejnosti. Sami 

jsme zaznamenali, ţe sociální a pedagogické poradenství jdou často ruku v ruce. Ţe 

výchovně vzdělávací problémy dítěte se následně projeví i v běţném chodu rodiny a 

ovlivňují její běţné fungování. A jelikoţ se rodina potýká i s běţnými sociálními 

problémy, a tyto mohou se zvyšujícími se obtíţemi ţivotních podmínek narůstat, 

propojení sociálních a pedagogických konceptů v jedné osobě, v jednom "poradci", 

by byl přínosem. Sociální pedagog by tak při naší školce působit jako externí 

konzultant či lektor (pro potřeby vzdělávání zejména rodičů dětí) 

 Ano – jako asistenta učitele. 

 Jsme malé zařízení, sociální pedagog, který by mel současně i Montessori vzdělání, 

by mohl pracovat v roli učitele.  

 Na rozdíl od velkých zařízení se u nás můţeme věnovat kaţdému dítěti. U kaţdého 

dítěte je s čím pracovat, nejsou děti, které necháváme být a věnujeme se jen 

některým. Stejně tak prevence u nás probíhá jinak, neţ ve školách se stovkami ţáků.  

 V současné době máme 40 dětí = klientů. Ty velmi dobře známe, stejně tak jejich 

rodiny. Pečuje o ně 7 dospělých. Důleţité pro nás je, aby všichni naši učitelé byli 

co nejvnímavější a s tím souvisí také poţadavek, aby byli co nejvzdělanější. Sociální 

pedagog by se u nás uplatnil pouze jako jeden z učitelů, pokud by splnil poţadavky 

na učitele, nebo jako externista, kterého poţádáme o spolupráci v případě potřeby. 

 Při přijímání zaměstnanců v našem zařízení záleţí zejména na osobnosti uchazeče - 

jak je schopen naplnit principy práce v Montessori systému, vnitřní klid, jemnost a 

laskavost k dětem, jejich respektující přijetí bez třídění "hodný"- "zlobivý" apod. V 

jakém typu studia toto člověk získá, není vymezeno. Uchazeč na pozici pedagoga 

přímo pracujícího s dětmi je samozřejmě ve výhodě, pokud má jiţ nějaké zkušenosti 

s pedagogikou, s Montessori pedagogikou a prací s dětmi. 

 Ano, jako asistent učitelky. 

 Na sociální pedagogiku se zaměřuje paní vychovatelka, povaţujeme to důleţité. 
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Odpověď NE: 

 

 Nepovaţuji pozici sociálního pedagoga v MŠ za potřebnou. Domnívám se, ţe jeho 

kompetence u dětí předškolního věku plně zajistí kvalifikovaná a kvalitní učitelka 

MŠ. 

 Neuvaţovalo se o tom. 

 Ne, alespoň prozatím. Tato problematika se spíše týká základních škol. 

 Ne, především z finančních důvodů, jsme škola zřizovaná obcí. 

 

 

Odpověď – NEVÍM, JAKOU KVALIFIKACI MÁ SOCIÁLNÍ PEDAGOG: 

 

 Představujeme si ideální obsazení našeho zařízení tak, ţe by tu byly všechny 

generace pedagogů ("kamarádka", "máma" i "babička") i obě pohlaví (nutnost 

muţských vzorů); jistě bychom ocenili zkušeného speciálního pedagoga, kterého 

zatím nemáme, ale o sociálním pedagogovi jsme ještě neuvaţovali a v této chvíli 

nemáme představu o jeho působení u nás. Především máme omezené moţnosti, 

neboť jsme opravdu malá školka. 

 V současné době si to neumím představit, v čem by byl jeho přínos. 

 Nemám jasnou představu o specializaci ""sociální pedagog". 

 Z důvodu nedostatku financí na platy, ale dovedu si představit, ţe učitelka MŠ získá 

kvalifikaci - sociální pedagog dalším vzděláváním, studiem. 

 Nevím, co by u nás dělal?! Nevím, co umí a proč by zde byl? Neměla bych pro něho 

náplň práce. 

 Zatím jsme velmi malé zařízení, a o sociálním pedagogovi jsme nikdy neuvaţovali. 

 Zatím si neumím představit, co by přesně dělal, čím přesně by nám mohl být 

prospěšný. 

 Abych řekla pravdu, nevím, jakou specializaci má sociální pedagog, co v mateřské 

škole speciálního vykonává. Pro nás je důleţité pedagogické vzdělání a Montessori 

vzdělání. 

 

Přesto, ţe sociální pedagog pracuje pouze v 5 školách z vybraného vzorku, v dalších 9 

školách by viděli jeho uplatnění na pozici – asistenta pedagoga, učitele, vychovatele, 

externího poradce nebo lektora. 
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 Negativní odpovědi byly z velké míry ovlivněny typem zařízení, o které se jedná. 

Uplatnění sociálního pedagoga bylo povaţováno za nemoţné také vzhledem k finančním 

prostředkŧm. Osm respondentŧ nemělo jasnou představu o pozici sociálního pedagoga a o 

moţnostech jeho uplatnění ve škole. 

 V některých případech jsem zaznamenala, ţe respondenti zaměňují sociálního a 

speciálního pedagoga. S tímto problémem se setkávám i ve své pedagogické praxi. Je to 

podle mě dŧkaz toho, ţe pozice sociálního pedagoga na své místo na výsluní teprve čeká a 

není v oblasti školství dobře známá a zakotvena.  
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Závěr 

 

Alternativní školy jiţ přestávají být něčím netradičním, stále více rodičŧ jim dává přednost 

před školou klasického vzdělávacího proudu. Školám tohoto typu se daří získávat více dětí 

jiţ od předškolního vzdělávání. Pokud jsou rodiče s předškolním vzděláním spokojeni, 

pokračují děti v systému dál, coţ ještě více pomáhá jeho rozvoji. Proto jsem se rozhodla 

zpracovat tuto diplomovou práci a upozornit tak na problematiku a moţnosti alternativních 

škol, na jejich vývoj a současné trendy v této oblasti. Do práce jsem zapojila i téma 

sociálního pedagoga a jeho moţného uplatnění v praxi alternativní školy. 

Splnit cíl, který jsem si dala v úvodu práce, nebylo snadné, především při mapování 

Montessori škol na našem území v období počátku 20. století. V této oblasti mi chyběl 

dostatek informací o školách, které se přímo věnovaly pedagogice Marie Montessori, 

případně zkoušely její didaktický materiál. Jasnější obrys dostává problematika vývoje 

Montessori škol na našem území aţ v porevoluční době. Jejich vznik byl stručně popsán 

v záznamech Společnosti Montessori. Větší nárŧst Montessori škol (především mateřských 

škol) nastal i po roce 2000. Informace o školách vzniklých po tomto roce jsou dobře 

dohledatelné na webových stránkách Společnosti Montessori. 

Uvedená případová studie upozorňuje na moţnosti uplatnění principŧ pedagogiky 

Marie Montessori na gymnáziu. Jistě je ještě dlouhá cesta, neţ bude tento systém 

vzdělávání dotaţen do konce, přesto si myslím, ţe je dŧleţité upozornit na tuto rozvíjející 

se vzdělávací koncepci.  

Vzhledem k mému profesnímu směřování jsem se rozhodla zařadit i téma moţnosti 

uplatnění sociálního pedagoga na škole s Montessori zaměřením. Vodítkem pro zapojení 

sociálního pedagoga by mohla být zpracovaná případová studie, ve které uvádím příklady 

zapojení sociálního pedagoga na gymnáziu. Myslím si, ţe podobné uplatnění by mohl 

sociální pedagog najít i v Montessori základní nebo mateřské škole.  

Jistý prostor pro uplatnění v těchto školách má sociální pedagog buď jako asistent 

pedagoga, externí konzultant nebo lektor vzdělávání. Po doplnění diplomového kurzu  

Montessori by sociální pedagog mohl pŧsobit i v roli učitele. Zapojení sociálního pedagoga 

do chodu školy se ředitelé škol oslovených v dotazníku většinou nebránili, spíše jim 

chyběly informace o této profesi.  

 

Perspektivy dalšího vývoje Montessori škol na území České republiky jsou podle 

mého názoru velmi dobré. Alternativní školy v předškolním i v základním vzdělávání volí 



75 

 

stále více rodičŧ. Lákavé jsou netradiční metody vzdělávání – případně i fakt, ţe 

alternativní školy mají často zesílenou výuku cizích jazykŧ, slovní hodnocení místo 

známek nebo ţe výuka zčásti probíhá pod vedením rodilého mluvčího. Brzdícím faktorem 

rozvoje mŧţe být to, ţe i klasické školy se především díky zavedení RVP v jistých 

aspektech alternativním školám pomalu vyrovnávají – např. v oblasti propojování teorie a 

praxe, rozvoj kompetencí pro celoţivotní vzdělávání, pouţívání nových metod (skupinová 

práce, projektové vyučování…), vyuţívání mezipředmětových vztahŧ, zařazování 

prŧřezových témat atd. 

 Podobné závěry vyplynuly i z dotazníkového šetření mezi řediteli škol, kteří jsou 

sice obezřetní v určování dalšího rozvoje Montessori škol, ale více neţ polovina z nich 

v budoucnu uvaţuje o rozšíření školy o další stupeň, takţe alespoň rozvoj škol o další 

stupeň se dá předpokládat s určitostí.  
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