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ůNOTůCE 

Hlavním cílem práce je zjistit a objasnit, co znamená „prvek Montessori pedagogiky“ jak 

z hlediska teorie, tak v porozum ní tomuto pojmu ze strany pedagogické praxe.  Teoretická 

část práce obsahuje uvedení do tématu, informace ze života i pedagogické práce Marie 

Montessori, seznámení a bližší pochopení zám ru a filosofie pedagogiky Marie Montessori. 

Jsou zde popsány principy Montessori pedagogiky, které jsou prost edkem k naplňování 

zám r  Montessori pedagogiky. Dále je uvedeno p t oblastí, s nimiž Montessori pedagogika 

pracuje. Teoretická část práce taktéž obsahuje popis kurikulárních dokument  pro mate ské 

školy, tedy Rámcového a školního vzd lávacího programu. Je vysv tlen pojem princip 

a prvek z hlediska pedagogického i lexikálního. 

V praktické části se práce v nuje zjiš ování, co rozumí tzv. „prvkem Montessori 

pedagogiky“ a jak tento „prvek“ chápou vedoucí pracovníci i pedagogové vybraných 

mate ských a také členka Montessori ČR, z.s. Mnohé mate ské školy v současnosti 

proklamují, že užívají „prvky Montessori pedagogiky“. Montessori pedagogika však uvádí 

pouze termín „princip“.  Cílem praktické části práce je zjistit, jak jsou ony „prvky“ 

zakomponovány do školních vzd lávacích program  vybraných mate ských škol a zda jsou 

v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro p edškolní vzd lávání. Dalším cílem je 

vysledovat, jak probíhá pedagogická praxe v mate ských školách s „prvky Montessori 

pedagogiky“. Ve výzkumném šet ení byla hledána též odpov  na to, jak vlastn  školy 

a učitelky chápou p vodní zám ry tohoto sm ru.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVů 

mate ská škola, vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání, dít  p edškolního v ku, 

Montessori pedagogika, princip, prvek, učitelka mate ské školy 



ůNNOTůTION 

The main target of my essay is to find out and to clarify the meaning of “elements of 

Montessori pedagogy”. The theoretic part of the essay contains entrance to the theme, 

information about life and pedagogic work of Marie Montessori, explanation and closer 

understanding of intention and philosophy of pedagogy Marie Montessori. 

In this essay is describing principals of Montessori pedagogy. 

There is five parts which are used for Montessori pedagogy. Theoretic part of this essay 

also includes description of the main documents for kindergarten, which means framework 

and school education program. The essay is donated to explanation of poems principal and 

element from the pedagogic and lexicon view. 

In practical part of this essay is the purpose to find out what it “element of Montessori 

pedagogy” is and how this poem “elements” understanding managers and pedagogues of 

selected kindergartens and also the member of company Montessori o.s. Many of 

kindergartens in these days proclaim use of elements of Montessori pedagogy, but 

Montessori pedagogy only works with poem “principals”.  

The target is to find out the elements composing into the school education program for 

preschool education. 

ůnother target is to find out how pedagogic works in practice in kindergartens with 

“Montessori elements”.  The essay explains how schools and teachers understand the 

original intention of the Montessori direction. 

 

 

KEYWORDS 

nursery school, pedagogical program for preschool education, preschool child, 

Montessori pedagogy, principle, element, teacher in pre-primary education. 
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1 Úvod 

P i úvahách nad zam ením bakalá ské práce jsem si byla volbou tématu v oblasti 

Montessori pedagogiky pom rn  jista. Je to problematika, se kterou jsem se setkala v prvním 

roce své učitelské praxe a která m  hned na začátku velmi zaujala. Téma „prvk  Montessori 

pedagogiky“ ve vzd lávacích programech i v praxi mate ských škol jsem zvolila p edevším 

proto, že jak na počátku své pedagogické dráhy, tak i nyní p sobím v mate ské škole, která 

deklaruje, že její pedagogický koncept vychází z „prvk  Montessori pedagogiky“. Ob  mé 

zkušenosti se od sebe ale velmi liší. Tyto zkušenosti a současný trend uvád ní „prvk  

Montessori pedagogiky“ do vzd lávání v klasických mate ských školách vyústily práv  ve 

volbu tohoto tématu pro mou bakalá skou práci. 

 

Mou hlavní motivací k tomuto šet ení bylo, že jsem cht la zjistit, co vlastn  jsou tyto 

nep vodní „prvky Montessori pedagogiky“.  Hlavním cílem bakalá ské práce je proto zjistit, jak 

jsou „prvky Montessori pedagogiky“ ve vybraných mate ských školách definovány 

a implementovány do praxe.  Bakalá ská práce hledá odpov  na to, jak vedení a učitelky 

mate ských škol s „prvky Montessori pedagogiky“ definují termín „prvek Montessori 

pedagogiky“. Dílčím cílem je tedy zjistit, zda je možné identifikovat „prvky Montessori 

pedagogiky“ ve vzd lávacích procesech v praxi vybraných p edškolních za ízení a jak jsou tyto 

„prvky“ uplatňovány.   V rámci empirického šet ení má práce ukázat konkrétní p íklady 

realizace t chto prvk  v praxi vybraných mate ských škol.   Práce též zjiš uje, zda je možné 

„prvky Montessori pedagogiky“ identifikovat ve školních vzd lávacích programech mate ských 

škol zahrnutých do šet ení a jak jsou tyto „prvky“ evaluovány v rámci jejich uplatn ní v praxi 

mate ských škol.    

 

Na téma „prvky Montessori pedagogiky“ jsem se zam ila p edevším jako na fenomén, 

který se v současné dob  začal vyskytovat ve školních vzd lávacích programech mate ských 

škol ve velmi vysoké mí e. Ve své práci mapuji školy v lokalit  Vysočiny uvád jící aplikaci 

„prvk  Montessori pedagogiky“ ve svých vzd lávacích programech a v praxi. Snažím se 

vysv tlit, co si pod pojmem „prvky Montessori pedagogiky“ učitelky vybraných mate ských 

škol p edstavují. Objasňuji, jak mate ské školy „prvky Montessori pedagogiky“ aplikují, jak je 

uvád jí ve svých vzd lávacích programech a zda je evaluují. 
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Bakalá ská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou stručn  

uvedeny informace ze života a práce Marie Montessori. Dále jsou zde popsány principy 

Montessori pedagogiky a p t oblastí Montessori pedagogického systému. V této části jsou 

popsány kurikulární dokumenty p edškolního vzd lávání. V záv ru teoretické části objasňuji 

pojmy „prvek“ a „princip“ z lexikálního hlediska i z pohledu Montessori pedagogiky. 

V praktické části je popsán vlastní výzkum zacílený na p t vybraných mate ských škol kraje 

Vysočina, které proklamují, že používají „prvky Montessori pedagogiky“. Jedná se 

o kvalitativní výzkum. Výzkum byl realizován na základ  zúčastn ného pozorování, dotazník  

a polostrukturovaných rozhovor  s učitelkami i vedoucími pracovníky vybraných mate ských 

škol. 

 

Ve své práci se zám rn  nezabývám Montessori školami  naplňujícími celkový koncept 

Montessori pedagogiky. Rozsáhlou oblastí k výzkumu by zajisté byla oblast pozorování dít te 

p i činnostech ze strany pedagoga, tedy do jaké míry pedagogové ve školách s „prvky 

Montessori pedagogiky“ d ti pozorují a do jaké míry do jejich činností zasahují. V neposlední 

ad  by jist  bylo velmi obohacující zaobírat se tichem a klidem, o této oblasti se ale zám rn  

podrobn  nezmiňuji. Zám rn  se také hloub ji a podrobn ji nev nuji didaktickému materiálu 

Montessori systému.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce se nejd íve budu v novat inspirativnímu životu autorky Montessori 

pedagogiky, Marii Montessori. Dále p iblížím, vysv tlím a popíšu hlavní myšlenky, cíle 

a zám ry, které Maria Montessori vymezila p i svém pozorování a p i tvorb  tohoto 

pedagogického sm ru. Ucelen  uvedu a vysv tlím principy Montessori pedagogiky, na nichž je 

založeno naplňování zám r  Montessori pedagogického systému. Rozeberu p t oblastí, 

s nimiž  Montessori systému pracuje. V této části práce se budu v novat také vzd lávacím 

program m mate ských škol a aplikaci „prvk  Montessori pedagogiky“ do školních 

vzd lávacích program . Vysv tlím pojmy „princip“ a „prvek“ jak z lexikálního hlediska, tak 

z pohledu Montessori pedagogiky. 
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2 Život Marie Montessori 
Tato italská léka ka, pedagožka, bojovnice za ženská práva a organizátorka mírového hnutí 

je jednou z hlavních postav reformního pedagogického hnutí. Narodila se v italském m st  

Chiaravalle u m sta ůncona 31. srpna 1Ř70. S rodinou se brzy p est hovala za lepší možností 

studia do íma. Studovala na technické univerzit  a následn  úsp šn  vykonala p ijímací 

zkoušky na studium medicíny. V roce 1Řř6 se jí poda ilo odpromovat jako první léka ce na této 

univerzit , což v jejím život  znamenalo velký posun a zm nu. Nebyla zatracována ani 

potlačována, svým úsilím a v domostmi se stala publikovanou autorkou léka ského výzkumu, 

praktickou léka kou a asistentkou v nemocnici San Giovanni. Když se vrátila do íma, začala 

pracovat na psychiatrické klinice ímské univerzity, kde se setkala s d tmi s mentálním 

postižením, které zde ale byly v ot esných podmínkách. To pro ni bylo novou výzvou a p ijala 

místo spolu editelky nové školy, jejímž cílem bylo soust edit se na výchovu práv  mentáln  

postižených.  V této škole s kolegou, mladým léka em, hledali cestu k vytvo ení lepších 

podmínek pro znevýhodn né d ti. Neustále d ti pozorovala, nabízela jim r zné podn ty, 

studovala odbornou literaturu a vyhodnocovala vše, co vysledovala, či co se dozv d la. 

Z d vodu pot eby dalších informací o fungování lidského mozku vystudovala filosofii 

a antropologii. Začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu. S tímto 

materiálem m la velmi dobré výsledky ĚZelinková, 1řř7, s. 13ě.  Zjistila, že pokud d ti 

dostanou podn tný materiál ve vhodném prost edí, jsou schopné se samy zabavit a rozvíjet. 

N které d ti, které vedla, prokázaly velké pokroky a n které dokonce úsp šn  složily státní 

zkoušky. Naplno se začala v novat vzd lávání d tí bez speciálních vzd lávacích pot eb 

ĚZelinková, 1řř7, s. 13–14ě. 

Neustále studovala, pracovala, p ednášela a stala se profesorkou antropologie. Zkoumala 

d tský vývoj a jejím cílem bylo osvobodit dít  od sociálního znevýhodn ní a to pomocí zcela 

odlišného vzd lávacího p ístupu. V rámci oprav chudinské čtvrti dostala možnost pracovat 

s d tmi v této oblasti, nejprve na n  dohlížela a poté založila v roce 1ř07 „d m d tí – CůSů 

DEI BůMBINI“.  Vedla tedy v decký experiment, vytvo ila prost edí podn tné a p izp sobené 

d tem. D ti se v tomto prostoru mohly voln  pohybovat, p izp soben jim byl nábytek, jeho 

výška, d ti mohly pracovat na zemi, m ly k dispozici nové pom cky, které podn covaly jejich 

zájem. Maria Montessori svými pozorováními a odbornými poznatky vymyslela zp sob výuky 

soust ed ný p edevším na rozvoj pohybových dovedností a smyslového vnímání. Veškeré své 
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poznatky a následný p ístup k výuce zakládala na fyziologii člov ka a na uspokojování 

biologických pot eb d tí. „Postupn  vytvo ila pedagogický systém, který pat í k nejznám jším 

reformním pedagogickým sm r m a který je i v současnosti velice živý“ ĚVáclavík, 1řř7, s. 

4Řě.  

Cestovala po sv t , p ednášela o svých myšlenkách a p ístupu k d tem, otevírala školící 

centra i školy a vyškolila na 1000 pedagog . V roce 1ř4ř se definitivn  vrátila zp t do Evropy, 

konkrétn  do Holandska, kde žila a nakonec i zem ela. Byla více než jindy p esv dčena o tom, 

že mír m že být nalezen jen vzd láváním d tí. V ila, že d ti jsou nad jí lidstva. 

ůni v pokročilém v ku nep estala ší it své myšlenky a pedagogické metody po Evrop  a stále 

p ednášela. V České republice je aktuáln  p ibližn  105 p edškolních za ízení s Montessori 

výukou. Ve sv t  je dnes p es Ř000 registrovaných Montessori škol, 1700 škol uplatňujících 

Montessori pedagogiku i za ízení pro d ti p edškolního v ku ĚRýdl, 2007, s. 12–13ě. 

Marie Montessori byla vyznamenána mnoha ády a t ikrát byla nominována na Nobelovu 

cenu míru. Zem ela ve v ku Ř1 let v Nizozemsku, kde je pochována. Mnoho sv tov  d ležitých 

postav ji považovalo za nesmírn  významnou intelektuálku a její myšlenky a zjišt ní byly velmi 

nadčasové ĚRýdl, 2007, s. 12–13ě. 
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3 Principy Montessori pedagogiky 

Montessori pedagogika je založena na naplňování základních princip , které Maria 

Montessori vytvo ila v souladu se svým pozorováním. V současné dob  se ve školních 

vzd lávacích programech mate ských škol začalo ve velmi vysoké mí e objevovat za azování 

takzvaných „prvk  Montessori pedagogiky“, v literatu e o Montessori pedagogice se však 

hovo í pouze o „principech“. Naplňování vzd lávacích cíl  Montessori pedagogiky je 

postaveno na naplňování základních princip  Montessori pedagogiky.  P i snaze objasnit tyto 

principy postupuji podle knihy Karla Rýdla Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori 

ĚRýdl, 1řřřě, kde jsou jako hlavními principy pedagogiky Marie Montessori jmenovány: 

 

 Princip věkové heterogenity 

„Smyslem v kov  heterogenních skupin d tí je vytvo it d tem ve skupin  mnohem 

v tší prostor pro kooperaci“ ĚRýdl, 1řřř, s. 17ě. 

V kov  smíšené skupiny nebo také v ková heterogenita spočívá ve spojování r zných 

v kových skupin. V Montessori ZŠ se doporučuje tzv. „trojročí“, tedy spojení t í po 

sob  jdoucích ročník , aby si dít  vyzkoušelo postavení ve skupin  jak nejmladšího, 

prost edního, ale i nejstaršího. Toto je možné a je to praktikováno i v mate ských 

školách. Jde p edevším o to, že d ti se mnohem lépe učí vzájemnou pomocí, starší d ti 

jsou mladším d tem p íkladem, mohou jim vysv tlit n co nového nebo jim pomoci p i 

opakování. D ti si jsou mnohem blíže myšlením, pocity i ečí než dít  a dosp lý. 

Mladší d ti si také mohou najít mezi staršími d tmi partnery, pokud jsou v n kterých 

oblastech nap ed, starší d ti se naopak učí pečovat, starat se a pomáhat mladším. 

Dále pokud mladší d ti vidí starší p i práci a činnostech, je to pro n  jakousi p ípravou 

a motivací pro budoucí úkoly. Maria Montessori prohlásila: „Nikdy jindy se nenaučíte 

více než p i vyučování druhých“ ĚMontessori, 1ř7ř, s. Ř7 podle Rýdl, 1řřř, s. 1Řě. 

Úkoly, informace nebo pochopení a dodržování pravidel d ti mnohem lépe p ijmou, 

pokud vidí ve společnosti starších d tí, že i ony je plní a dodržují ĚRýdl, 1řřř, s. 17–

1řě. 

 

 Princip pohybu 

„Dít  se musí stále pohybovat, b hem pohybu myslí a dává pozor. Samo nám dává 

najevo tento požadavek, a sice jen tím, abychom mu nechali svobodu projevu“ 
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ĚMontessori, 1ř67, s. 31 podle Rýdl, 1řřř, s. 1řě. Pohyb je pro všechny jedince, ve 

v ku d tství ješt  mnohem více, zdrojem radosti. Za pomoci pohybu dít  poznává, 

seznamuje se, orientuje se v prostoru, učí se koordinovat pohyby a myšlení, navíc se 

pohybem rozvíjí lidská inteligence. Dít  si samo dokáže o pot ebu pohybu íct, 

současn  s pohybem se mnohé učí, v mnohém se rozvíjí a p edevším má z každého 

pohybu radost. Dít  také získává pohybovou p edstavu, zkušenost, seznamuje se 

a začíná se orientovat se ve svém t le. Z t chto a dalších d vod  bychom m li dbát na 

to, aby v okolí dít te tam, kde jsme schopni to ovlivnit, bylo podn tné, p im ené 

a bezpečné p ipravené prost edí. 

Dít  se učí p edevším nápodobou, proto má pot ebu napodobovat a opakovat aktivity, 

které ve svém okolí vidí. Cvičení všedního života nebo také aktivity praktického života, 

jsou práv  činnosti, které mohou d ti vid t všude okolo sebe. Jedná se o úkony, jako je 

praní prádla, utírání stolu, mytí nádobí a podobn . D tem v jedné z mnoha dalších 

vývojových fází už ale nestačí vid t a v d t, jak se technicky co provádí, ale navíc mají 

pot ebu zacílit na pr b h procesu. D ti si samy vyberou činnosti, k činnostem 

se opakovan  vrací, i když už je nap íklad výsledek v po ádku, a to z toho d vodu, aby 

uspokojily svou pohybovou pot ebu. Ve chvíli, kdy je uspokojena vnit ní pot eba dít te, 

je činnost dít tem ukončena. 

Pro učení a rozvíjení pomocí pohyb  je také t eba pohyby analyzovat a rozebrat na 

jednotlivé fáze. Nejde o široký slovní popis pohybu, jde tu práv  o co nejpomalejší 

a nejsnazší p edvedení bez všech zbytečných pohyb . Dít  pohyby opakuje a vrací se 

k nim, dokud není pohyb zcela automatický. Skrze pohyby člov k získává vnit ní 

harmonii. Dalším p ínosem zvládnutí cvičení všedního života je schopnost postarat se 

do určité míry sám o sebe i o své okolí ĚRýdl, 1řřř, s. 1ř–21ě. 

 

 Princip svobody a samostatnosti 
 „Montessori nikde systematicky nevysv tlila obsah pojmu svoboda, pouze jej na 

n kolika místech objasňuje v souvislosti s pojmem „bytí“ ĚRýdl, 1řřř, s. 21ě. Svoboda 

a samostatnost je znakem lidských jedinc , vyvíjení svobody je znakem lidského bytí. 

Pokud nebudeme mít svobodu, nebudeme moci být samostatní, v podstat  jako 

bychom nebyli. Člov k by m l být schopen rozhodovat se, jednat a odpovídat sám za 

sebe. Skrze svobodné a samostatné jednání se stáváme bytostmi v sociálním prost edí 

a bytostmi svobodnými a samostatnými. V tomto principu jsou úzce spojeny svoboda 
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jednání, svoboda v le a vlastní povinnost. Svobodu v pravém slova smyslu lze ale 

naplňovat pouze v určitých hranicích, z omezení a hranic se d ti musí propracovávat už 

p i porodu.To lze pouze pomocí získávání nových vazeb. Celý proces vede jedince 

k cíli získat nezávislost, samostatnost, svobodu bytí a odpoutat se od dosp lého. 

„Svoboda znamená být pánem sám nad sebou“ ĚMontessori, 1ř6Ř, s. 23 podle Rýdl, 

1řřř, s. 23ě. Na získávání svobody, samostatnosti a nezávislosti je nutné pracovat 

a naopak prost ednictvím vykonávání činností je svoboda a samostatnost získávána. 

Svobodná bytost se vyznačuje tím, že jedná bez pomoci ostatních s v domím své 

vlastní osobnosti. Úkolem učitele i rodiče je dovést dít  na cestu k nezávislosti, kde se 

dít  naučí práv  jednat z vlastní v le a bude mu umožn no svobodn  se rozhodovat 

a volit. Pro pr vodce dít te je ale také nesmírn  d ležité najít rovnováhu mezi 

svobodou v hranicích a mezi ponecháním dít te bez zájmu dosp lého. Cílem pedagoga 

je, vést dít  na cest  k nezávislosti a osvojování osobní samostatnosti tak, aby nijak 

výrazn  nezasahoval do činností dít te, není-li o to požádán ĚZelinková, 1řř7, s. 1ř–

21ě. 

 

 Osobnost vychovatele a princip vedení 
„Vychovatel se musí naučit pochopit hranice, uvnit  kterých smí pedagogicky p sobit“ 

ĚMontessori, 1ř6Ř, s. 7 podle Rýdl, 1řřř, s. 2řě. Vychovatel nebo také pr vodce má 

být pomocníkem p i budování lidské osobnosti. Vychovatel by m l být více upozad n, 

m l by nechat volný pr chod osobnosti dít te, m l by ovšem být p ipraven v p ípad  

žádosti o pomoc. Vychovatel by nikdy nem l vstupovat do činnosti d tí, pokud o to 

není p ímo požádán. Hlavním úkolem vychovatele je p ipravovat p im ené prost edí 

plné podn t , dít  má v takovém prost edí mít volnost ve volb  práce. Vychovatel by 

m l být z velké míry empatickým pozorovatelem, který bude schopen vypozorovat 

senzitivní období a psychické a fyzické pot eby d tí. 

Vychovatel by m l být p ipraven na práci, která ho čeká, m l by být seznámen s úkoly, 

které ho čekají. V neposlední ad  je tedy t eba, aby byl schopen sebehodnocení. 

Vychovatelovým úkolem je také p íprava prost edí tak, aby vše bylo funkční a vše 

m lo své určené a vyhrazené místo, kde d ti snadno materiál a pom cky najdou a jsou 

samostatn  schopny si ho vzít a pracovat s ním. Vychovatel má mluvit klidným 

p im eným hlasem, pohybovat se bez zbytečných a prudkých pohyb  a dodržovat 

stejná pravidla jako d ti ĚRýdl, 1řřř, s. 2Ř–2řě. 
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 Absorbující duch 

„Pohyb je p ekrásným výdobytkem dít te. Jako novorozenec leží celé m síce klidn  ve 

své postýlce. ů podívejme, po n jakém čase již dít  b há, pohybuje se jist  ve svém 

okolí, stále se n čím zabývá, raduje se, je š astné… Mnoho dalších v cí se dít  naučí 

s pozoruhodnou rychlostí. Vše ze svého okolí si p ivlastňuje: zvyky, mravy 

a náboženství se pevn  vrývají do jeho rozumu“ ĚMontessori, 1ř7Ř, s. 24 podle Rýdl, 

1řřř, s. 35ě. ůbsorbujícím duchem je myšlena schopnost dít te vst ebávat informace, 

poznatky a dovednosti s neuv itelnou lehkostí a rychlostí, a to vše zcela nev dom , 

jako houba nasakující vodu. Toto absorbování zároveň utvá í duši dít te a vykazuje se 

formou trvalosti. Mnohé vlastnosti, schopnosti a další psychické základy se mají 

vytvo it práv  v raném v ku dít te.  Díky tomuto jevu dít  získává sílu, schopnosti, eč 

a inteligenci. Mozek novorozence má schopnost absorbovat informace ze svého okolí. 

Mysl dít te je již n kolik dní a m síc  po porodu schopna vyhledávat podn ty a dít  se 

tak nev dom  včleňuje do společnosti a prost edí. 

ůbsorbující mysl m že začít pln  fungovat a absorbovat pouze v p ípad , že jsou pln  

uspokojeny základní pot eby dít te. Je d ležité zmínit, že absorbující duch není funkční 

po celý život jedince, nýbrž pouze v raném p edškolním v ku. Proto je d ležité co 

nejvíce tomuto faktu p izp sobit podmínky okolí dít te. Marie Montessori velmi 

d razn  upozorňovala na význam postavení rodič  vzhledem k pot eb  utvá ení 

vhodného, podn tného a bezpečného prost edí pro dít . Rodiče jsou vzorem pro své d ti 

– své ratolesti ovlivňují nejen svým chování a jednáním, ale také projevováním cit , 

pocit  a emocí, to vše totiž absorbující duch dít te nasává ĚRýdl, 1řřř, s. 35–37ě. 

 

 Práce s chybou a kontrolní prvky 

Montessori ĚMontessori, 1ř72, s. 222 podle Rýdl, 1řřř, s. 37ě uvádí, že chyby jsou 

dobrou orientační pom ckou a doporučuje mít k chybám p átelský postoj a brát 

v úvahu, že chyby s námi žijí a mají sv j smysl. Chyby nám svou existencí ukazují, 

že lze stále vylepšovat a zdokonalovat. Pokud jsme schopni chyby vyhledávat 

a opravovat je, jsme na cest  zdokonalování sebe sama a také na cest  k v tší 

nezávislosti a sebed v e. Úkolem dosp lých je, aby dít ti ponechali dostatek prostoru 

a času pro jeho poznávání a také mu ukázali na možnost korekcí p ípadných chyb. 
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Ke kontrole chyb existuje n kolik možných cest.  První z nich je mechanická kontrola 

chyby. Tuto korekci lze provád t u pom cek, které vymyslela Maria Montessori, jako 

jsou nap íklad d ev né válečky s úchyty nebo také binomická krychle. Pokud p i práci 

s t mito nebo i s jinými pom ckami vznikne chyba, je to zcela očividné, protože 

nap íklad krabička se nedá správn  zav ít nebo   

všechny válečky nejsou ve stejné výšce. Další možností je náprava chyb cvičením 

a opakováním činností. P i opakování činností a prací s pom ckami si teprve dít  

uv domuje a poznává odlišnosti, detaily i chyby.   Oprava chyb m že prob hnout 

prost ednictvím srovnání p edlohy a výsledku práce. Dít  je díky tomuto procesu 

vedeno k v tší samostatnosti a sebev domí. Zkontrolovat a opravit chybu m že i rodič 

nebo učitel. Zde je ale pot eba dbát na to, aby se dít  nespoléhalo pouze na pomoc 

dosp lého a necht lo se vyhnout širším a složit jším úvahám o práci. Dosp lý by 

v t chto chvílích m l být citlivý také k pot ebám dít te pro podporu v osobním rozvoji. 

Ve chvíli, kdy vycítí tuto pot ebu, by ji m l vhodnou formou naplnit. Poslední 

možností, jak lze provád t kontrolu, je spolupráce. Díky společným činnostem jsou 

opravy snazší, druzí totiž často vidí chyby, které my na své práci nejsme schopni 

vyhledat. 

Chybu bychom tak v žádném p ípad  nem li chápat negativn , i d tem bychom m li 

ukázat, že chyby nejsou špatné, ale mohou nám pomoci.  Tak jako je celý lidský život 

cestou k poznání a po celý život se učíme, je d ležité p ijmou i chybu jako součást 

našeho života na této cest  ĚRýdl, 1řřř, s. 37–3řě. 

    

 Princip normalizace dětského vývoje 

„Normalizace je uzdravení od špatného a zcestného vývoje, který je utvá en chybnou 

výchovou“ ĚRýdl, 1řřř, s. 45ě. Normalizací bychom mohli chápat celkovou 

harmonizaci a ustálení vnit ní síly a energie v dít ti. Za „normální dít “ m žeme 

považovat dít , které se vyvíjelo a bylo vychováváno zcela b žn . Montessori 

považovala za „normální dít “ takové, které bylo psychicky zdravé a m lo možnost se 

harmonicky rozvíjet. Takzvan  „normální dít “ by m lo být samostatné, emočn  stálé, 

se schopností vytrvat u úkol  a soust edit se na n . S normalitou dít te se pojí 

i poslušnost, sociální chování, disciplína a síla v le. Rodiče a nejbližší lidé vytvo ili pro 

dít  b hem jeho vývoje takové prost edí a podmínky, že se dít  m lo možnost vyvíjet 

dle svých pot eb, m lo na vývoj dostatek času a byly uspokojeny jeho vnit ní pot eby. 
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Dosp lí dít  b hem jeho rozvoje akceptovali, reagovali na jeho pot eby a reflektovali 

je. Naopak dít  nenormalizované nem lo možnost se rozvíjet dle svých pot eb. Rodiče 

zcela nechápali pot eby dít te, omezovali jeho projevy, tlumili pr chod emocí, pot eb 

nebo energie. Výsledkem t chto neideálních podmínek bývá neklidné, nepozorné, 

nepo ádné, emočn  nestálé dít , mnohdy s nechutí k aktivitám. 

Dít  samo se ze své vnit ní podstaty a v le učit chce a pot ebuje. Pokud mu to ale 

z jakéhokoliv d vodu není umožn no, staví se tím v dít ti jisté bariéry a mohou se u n j 

objevit pocity podceňování i nízkého sebehodnocení. Dosp lí v okolí d tí mají tedy 

vzhledem k tomuto principu další úkol – empaticky vnímat pot eby a projevy dít te 

a citliv  a p im en  je reflektovat a interpretovat. Rodiče v domácím prost edí, ale 

i v celkovém p ístupu k výchov  i učitelé ve školách, by se m li co nejvíce snažit 

p izp sobit vzhledem k pot ebám individualit d tí, a to prost edím, pom ckami, 

vybavením, otev eným p ístupem ke všemu, svobodnou volbou činností. D ležitý je 

také dostatek času, aby se dít  mohlo zabrat s pozorností do činnosti. Významné je také 

zajišt ní bezpečného prost edí bez p ekážek a rušivých element . 

Cesta od nenormalizovaného dít te k takzvanému uzdravení je skrze zvyk na 

pravidelnou aktivitu, námahu a vydávání energie, které se zautomatizuje. P i tomto 

procesu návratu na správnou cestu ke zdravému dít ti se od pedagoga i rodiče očekává 

dodržování d slednosti ĚRýdl, 1řřř, s. 43–45ě. 

 

 Polarizace pozornosti 
„Pod pojmem polarizace pozornosti rozumí Montessori seskupení všech 

t lesn  duševních sil, které vedou k hlubokému pono ení se do n jaké činnosti“ 

ĚMontessori, 1řŘ6, s. 165 podle Rýdl 1řřř, s. 45ě. D ti, které jsou p i práci 

soust ed né, zklidn né a uspokojené, projevovaly samostatnost a soust ed nost. 

Polarizací pozornosti se rozumí koncentrace vnit ních sil a energií na provád nou 

aktivitu, čímž se prohlubuje poznání a zájem o p edm t. Projekce takové polarizace 

pozornosti spočívá v radosti z činnosti, v uspokojení vnit ních pot eb a v silném 

a trvalém vnit ním prožitku. Díky prožitk m skrze polarizaci pozornosti si dít  zažije,  

a získá pocit d ležitosti ve sv t . P i práci si tak jedinec musí uv domovat další 

zákonitosti, které má dodržovat a bez kterých by nedosáhl úsp chu. 

Polarizace pozornosti m že prob hnout pouze u dít te, které se nachází ve vhodn  

p izp sobeném prost edí, což se projevuje p edevším radostnou prací, spontaneitou 
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a zároveň disciplínou a porozum ním druhým. ůbychom docílili polarizované 

pozornosti, je t eba d sledn  p ipravovat vhodné podn tné prost edí, ve kterém se 

budou vyskytovat pom cky, s jejichž pomocí bude moci dít  objevovat své okolí i sv t 

prost ednictvím smysl  i pohyb . Je t eba, aby prost edí, ve kterém dít  pracuje, bylo 

bezpečné a zároveň by m lo vymezovat hranice. 

Dosp lí hrají ve výchov  a vzd lávání velkou roli, zde se dají považovat za součást 

p ipraveného prost edí, protože i oni musí být p ipraveni. Po jejich vzoru se d ti 

nápodobou učí a formují. 

Pozornost se polarizuje skrze fáze. Nejprve je jakási fáze hledání správné činnosti, 

takzvaný „neklid“, kdy dít  hledá pom cku, skrze kterou by uspokojilo svou pot ebu. 

Poté p ichází fáze „velké práce“, kdy je dít  pln  koncentrováno a soust ed no na 

činnost, pracuje až do chvíle, kdy je jeho vnit ní pot eba nasycena a nic ho od práce 

nevyruší. Po ukončení hlavní velké práce p ichází „doznívání“, kdy dít  ješt  svými 

myšlenkami a pocity stále není odpoutáno od dokončené činnosti, práce v n m 

doznívá. Ve chvíli, kdy si dít  zvykne na soust ed ní p i práci, se osamostatní a začne 

zachovávat vnit ní rovnováhu. Pomoc dosp lého spočívá u naplňování tohoto principu 

zejména v pozorování d tí. Dosp lý by m l pomoci tehdy, pokud sleduje, že je dít  

v nesnázích či je pro n  n co obtížné, nebo ve chvíli, kdy je o to požádán. Když je dít  

již zapracováno do činnosti, učitelovým úkolem je chránit ho p ed rušivými vlivy. 

Dovedností pr vodce by m lo být rozeznat vhodnost okamžik , kdy je t eba zasáhnout 

a naopak kdy by zásah dosp lého nebyl vhodný. Polarizací pozornosti dochází 

k normalizaci dít te ĚRýdl, 1řřř, s. 45–47ě. 

 

 Respekt k senzibilním fázím 

Senzibilní nebo senzitivní období se vyznačuje zvláštní citlivostí a vnímavostí pro 

r zné podn ty. Úkolem pr vodce, učitele nebo i rodiče je tyto senzibilní fáze uspokojit.  

„Trvají dočasn  a slouží jen k umožn ní nabytí určité schopnosti. Jakmile k tomu 

dojde, zmín ná citlivost op t odezní“ ĚMontessori, 1řŘ0, s. 6Ř podle Rýdl 1řřř, s. 4Řě. 

Každý člov k se rodí se zako en nou pot ebou poznávat a také se zárodky energie, 

která se b hem d tství v tví a rozr stá. Je to síla a energie k životu a k učení. Dít  

v takové senzibilní fázi vyhledává možnosti, jak zkoumat, poznávat a zkoušet určité 

činnosti. Pokud senzibilní období dít te nedostane prostor k propuknutí a k pr b hu, 

m že mít velmi negativní následky, nap íklad se mohou projevit náladovostí, prudkými 
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výbuchy nebo agresivitou, což Montessori popisovala jako „duševní poruchu“ 

ĚMontessori, 1řŘ0, s. 6ř podle Rýdl 1řřř, s. 4Řě. Pokud je tomuto období zabrán no, 

na stejnou pot ebu senzibilní období už nevznikne. P irozená vnit ní síla učit 

se požadovanou dovednost nebo schopnost byla potlačena a znovu ve stejné mí e se už 

nevrátí. 

Požadovaným výsledkem má být dosažení nejvyššího možného poznání s co nejmenší 

námahou a to skrze senzibilní fáze.  Od učitel  a pr vodc  je tak nutná maximální 

empatie a flexibilita k pot ebám jednotlivých d tí. Dosp lí by m li být p edevším 

dobrými upozad nými pozorovateli, aby nezainteresovan  pozorovali d ti a dozv d li 

se tak, jaká je momentální pot eba každého dít te. Velmi d ležitá je ale dovednost 

pozorování analyzovat. N kdy totiž dosp lí pozorují, ale domýšlejí si či mají 

p edsudky nebo vnášejí vlastní obsah. U pozorování je nutné  oprostit se od vlastních 

domn nek, co asi d ti d lají.  Vypozorované skutečnosti či signály je nutno analyzovat. 

Dosp lí mají d tem p ipravit podn tné prost edí s materiálem podn cujícím zájem d tí, 

který reflektuje jejich vzd lávací pot eby. I v naplňování tohoto principu hrají velkou 

roli dosp lý a prost edí ĚZelinková, 1řř7, s. 2ř–30ě. 

 

 Princip ticha a klidu 

„Lekce klidu nebo ticha považuje Montessori za jedny z hlavních cvičení, „b hem 

nichž je dít  konstruováno jako psychická bytost“ ĚMontessori, 1ř46, nestr., 16 p edn. 

podle Rýdl 1řřř, s. 52ě. Ticho se tak stává jedním ze samostatných d tských 

„vcvičování se do lidského bytí“ ĚHolstiege, 1řř4, s. 115 podle Rýdl, 1řřř, s. 52ě. 

Ke cvičení ticha byla podle Montessori ĚMontessori 1řř2, s. 157 podle Rýdl, 1řřř, 

s. 52ě nutná samota nebo kolektivní souhlas a informovanost velkého množství lidí. 

Pokud totiž lidé nebyli s cvičením seznámeni, hradba ticha byla prolomena. Pro vhodné 

cvičení ticha je nutné p izp sobit rovn ž prost edí – vše by m lo být na svých místech, 

stoly by m ly být prázdné a nem ly by tam být p edm ty, které by pozornost d tí 

narušovaly. Pro ticho je nutné dostat se do klidné pohodlné polohy, ve které nám bude 

dob e, a tudíž nám nebude nic bránit soust ed ní na ticho a na sebe samotné. Taková 

poloha je ideáln  vsed  nebo vleže, a to nehybn . T lo by se m lo dostat to jakéhosi 

vnit ního klidu a zcela vyčlenit pohyby trupu, končetin i hlavy. Dále je t eba zcela 

uklidnit dech a minimalizovat akustické projevy související s dechem. ůby d ti 

poznaly a pochopily, co je ticho, je nutné, aby jim bylo p edvedeno dosp lými. Učitel 
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by se m l tedy pln  zkoncentrovat a ukázat v r zných pozicích stav ticha Ěnap . ve stoji, 

vsed ě. U učitele je k takové názorné ukázce pot eba d sledná p íprava a plná 

koncentrace. Klidu a tichu lze dojít pouze vnit ní silou, v lí, koncentrací a cvičením. 

Ze strany pr vodce je nutné, aby na sebe p i názorných ukázkách upoutal pozornost. 

P i nácviku na cest  k pochopení klidu a ticha nelze jen poslechnout pokyny, ale jedná 

se o hluboký zážitek a pochopení skrze prožitek. Skrze zklidn ní t lesných pohyb  dít  

p ijde práv  k vnit nímu klidu, a tak i ke klidu t la. Dít  by se m lo odpoutat od 

p ebytečných pohyb  a cvičením ticha a klidu tento pocit a stav prohlubovat. Cvičení 

lze ješt  zintenzivnit, a to nap íklad šerem nebo tmou, m žeme mít zav ené oči, pokud 

je to d tem p íjemné. Následn  m žeme v tichém prost edí provád t klidové aktivity 

k prohlubování ticha. V poslední fázi už postačí smluvený signál k docílení ticha 

ĚMontessori, 1řř4, s. 236 podle Rýdl 1řřř, s. 53ě. 

Nácvik ticha je vhodný až ve chvíli, kdy jsou všechny d ti ve skupin  normalizované. 

Další pot ebnou schopností pedagoga by m lo být to, že rozpozná, kdy jsou tato 

cvičení pot ebná a které dít  je schopno se jich zúčastnit. Následujícím úkolem by pak 

m lo být hledání p íčiny, proč takové d ti nejsou schopny se cvičení klidu účastnit. P i 

prožívání soust ed ného klidu dít  zažívá pocit radosti a št stí. Navíc d ti bývají 

takovými prožitky doslova okouzleny. Jde o zrcadlení osobnosti a o rozvíjení d tského 

myšlení a poznávání sebe sama. Prožitek vede ke zjemn ní smyslového vnímání 

Ěp edevším sluchuě, k hlubšímu poznání pohyb  a koordinace pohyb . V neposlední 

ad  také ke zjemn ní pocit . Vhodná cvičení klidu a ticha pozitivn  p sobí na 

soust ed nost v návaznosti na polarizaci pozornosti ĚRýdl, 1řřř, s. 52–54ě. 

 

 Připravené prostředí 
P ipravené prost edí je organizovaný prostor p izp sobený pot ebám a vzr stu d tí, se 

smyslupln  uspo ádanými pom ckami. Je to prost edí s ideálním osv tlením 

a v neutrální barevnosti. Je to prost edí, kde se m že dít  svobodn  pohybovat. 

Didaktický materiál vytvo ený Marií Montessori je neoddiskutovatelnou součástí 

zmiňovaného prost edí, naopak všechno, co by mohlo narušovat a odvád t pozornost 

d tí, je nutno vyčlenit. 

 „Celý d tský organismus, z jeho fyziologicko-vegetativní stránky až po jeho 

pohybovou aktivitu, musí najít ty nejlepší podmínky k rozvoji “ ĚMontessori, 1ř6Ř 

podle Rýdl 1řřř, s. 54ě. 
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Úkolem dosp lých je vytvá et p ipravené prost edí tak, aby bylo pro dít  podn tné, 

p im ené a bezpečné a  poskytovalo mu dostatek svobody, ale zároveň mu dalo pocítit 

ád i systém. Takto p ipraveným prost edím m žeme vytvo it ideální podmínky pro 

rozvoj d tí. P izp sobování prost edí by m lo probíhat v souladu s pot ebami dít te, 

tedy v souladu se senzibilními fázemi.  

Odpov dností pr vodce je, aby vypozoroval senzitivní období dít te a dle nich 

uspo ádal a p izp sobil pom cky a prostor. Je d ležité, aby učitel p ipravil vždy takové 

pom cky, které budou uspokojovat a rozvíjet aktuální pot eby d tí. Stejn  tak je t eba 

vyhnout se všemu p ebytečnému nábytku a v cem voln  ležícím v prostoru, aby bylo 

p edcházeno úraz m. 

Nutným požadavkem v p ipraveném prost edí je dodržování dohodnutých podmínek 

p i zacházení s materiálem a pochopení i p ijetí vlastní zodpov dnosti. Prost edí 

vhodné pro dít  by m lo splňovat i možnost prožit klid a ticho, ale zároveň by m lo 

také umožňovat setkávání s kolektivem. U tohoto požadavku je dále pot eba stanovit si 

jistá pravidla, a to a  už k ukládání pom cek na svá místa nebo pro samotné zacházení 

s p edm ty.   

Soubor didaktického materiálu, který Maria Montessori vytvo ila je postaven tak, aby 

podn coval pozornost a zájem d tí. Pom cky nemají být nijak k iklavých rušivých 

barev a m li by být p íjemné pro práci. Materiál by také m l mít kontrolní prvky, aby si 

dít  samo mohlo kontrolovat právnost ešení p i práci. Pom cky jsou význačné 

p edevším použitím p írodních opracovaných materiál , které jsou p íjemné na dotek. 

Svými barvami mají lahodit oku d tí, a tedy p ilákat jejich pozornost. 

Je d ležité také zmínit uspo ádání didaktického materiálu v prost edí. Materiál je 

poskládán zleva doprava, ve sm ru čtení a psaní. Začíná aktivitami praktického života 

a sm rem doprava pak následují smyslové pom cky, dále matematická oblast, 

pom cky pro rozvoj jazyka a poslední oddíl je kosmická výchova. Pom cky by také 

m ly ležet voln  v otev ených policích, aby byly dostupné všem d tem. Nem ly by se 

na sebe vršit, aby byly všechny vid t a aby se nepoškodily. 

Úkolem p ipraveného učitele v p ipraveném prost edí je být d tem nápomocen ve 

chvíli, kdy je o to požádán. Vzhledem k tomu, že metoda Montessori je pedocentrická 

a učitel je upozad n, je práv  materiál a p ipravené prost edí prost edkem a cestou 

k utvá ení osobností d tí a k jejich výchov  a vzd lávání. 

ĚZelinková, 1řř7, s. 44–44ě 
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 Výchova k míru 

„Opravdový mír znamená vít zství spravedlnosti a lásky mezi lidmi: znamená lepší 

sv t, ve kterém vládne harmonie“ ĚMontessori, 1ř73, s. 4 podle Rýdl 1řřř, s. 56ě. 

„Láska ídí pohled na morální, etické a náboženské dimenze lidských projev . 

Harmonie p ipouští odlišnosti, které ale musí vést ke shod  v odlišnostech“ ĚRýdl, 

1řřř, s. 56ě. 

Montessori zd razňovala, že mír je nutné nevnímat jako „neválku“, ale naopak jako 

n co, co válku zcela vylučuje. Dít , které nebude vhodn  vychováno, m že v d sledku 

být i str jcem války. Dosp lí by m li d tem vhodn  p edvést a nechat pocítit práv  

harmonii, lásku a tím i mír. Mnohokrát se ale bohužel setkáme s t mi, kdo tuto možnost 

využijí k manipulaci a opačnému formování osobnosti dít te. Takové d ti najdeme 

u učitel , kte í požadují od d tí naprostou poslušnost.  Negativn  p sobí i kárání, tresty, 

zesm šňování d tí nebo zákaz projevení názor , což vede nejen ke snižování 

sebev domí. V tomto ohledu je d ležité zam it se na p ístup vzd lávacích institucí 

k d tem. Dosp lý by nem l projevovat nad azenost nad dít tem a pokoušet se ho mocí 

ovládat. Dosp lí nemají dít  ovládat, ale naopak mu pomáhat, být ochráncem a vést ho 

na cest  k samostatnosti. V opačných p ípadech dochází práv  k tomu, že dít  

je podman no „n komu siln jšímu“, ovládáno, manipulováno, neschopné klást odpor 

či námitky. Tito jedinci mají v život  jen mnohem mén  možností a takováto výchova 

v d tství m že být p vodcem nepokoj  a nespokojeností ĚRýdl, 1řřř, s. 56-Řě.
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4 Oblasti vzdělávání podle Marie Montessori 
Tato kapitola p inese klíčové informace o jednotlivých oblastech vzd lávání podle 

pedagogiky Marie Montessori a p iblíží didaktický materiál navržený Marií Montessori, který je 

v rámci daných oblastí možné používat.  

4.1 Praktický život 
Maria Montessori provád la b hem svých výzkum  a experiment  mnohá pozorování. 

V oblasti uspokojování biologických i psychologických pot eb Maria Montessori objasnila, 

že existují senzitivní období a také absorbující duch, jak jsem uvedla v p edchozím textu. 

Dle vypozorovaných skutečností d ti pot ebují uspokojovat svoje vnit ní pot eby, pot ebují 

podn tné prost edí, vhodný pedagogický p ístup a podn tný didaktický materiál, který je rozvíjí 

v r zných oblastech a zaujme jejich pozornost. Jednou ze základních lidských pot eb, je pot eba 

sounáležitosti ve společnosti, pot eba pocitu sob stačnosti a samostatnosti. Tyto, ale i další 

pot eby dokáží uspokojit práv  aktivity z oblasti praktického života, které Maria Montessori 

d tem nabízela.  D ti obecn  vzhlíží k činnostem, které vidí kolem sebe, učí se nápodobou 

od dosp lých ve svém okolí. Proto je úkony provád né v jejich bezprost ední blízkosti natolik 

lákají a mohou jim být velkým p ínosem. Nám ty pro cvičení z oblasti praktického života 

pramení p edevším v b žných denních činnostech. 

Cíl praktických činností je nejen začleňování do společnosti, ale také koordinace pohyb  

a myšlení, koncentrace pozornosti, harmonizace t la i duše, získání nezávislosti skrze dosažení 

samostatnosti, p ijetí vnit ního ádu, nabytí pocitu jistoty a zodpov dnosti. Praktické činnosti 

podporují manipulační dovednosti, které jsou pro d ti velmi d ležité. Tento druh aktivit vede 

d ti k získávání nezávislosti na dosp lých, k pocitu sebed v ry, že jsou postupem času schopny 

postarat se samy o sebe a následn  i o druhé. P i činnostech b žných denních aktivit se propojují 

ob  mozkové hemisféry. U praktických cvičení není d ležitý jen výsledek, ale p edevším 

vlastní prožitek procesu.  Dít  se učí samostatn  si zvolit pom cku i místo, kde bude úkolem 

procházet, učí se ídit a organizovat si sv j čas. 

Mezi cvičení praktického života pat í nap íklad základní návyk na manipulaci s p edm ty, 

a to vždy ob ma rukama. Dále sem pat í práce s vodou, p elévání Ěpomocí r zných pom cekě, 

b žný denní úklid, stlaní postele, skládání oblečení nebo také čišt ní bot. Montessori nechala 

pro nácvik praktických činností vyrobit u truhlá e rámy, kde d ti mohly nacvičovat zapínání, 

které je tak b žné v každodenním život  – zapínání p ezkami, patenty, zavazování mašlí 
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a podobn . Dalšími praktickými aktivitami je p esýpání r zných materiál  rozmanitými 

zp soby, utírání prachu, p enášení židle, skládání ubrousku nebo prostírání stolu. D ti tyto 

dovednosti využijí v domácnostech, p i rodinných oslavách a tak dále. D ti samy myjí nádobí, 

učí se otevírat a zavírat r zné nádoby nebo si zkouší práci se struhadlem, kapátkem 

i kleštičkami ĚZelinková, 1řř7, s. 4Ř–51ě. 

 

4.2 Smyslová výchova 

ůktivity v této oblasti vedou k rozvoji a prohlubování smyslového vnímání, a také 

k rozši ování poznatk  z p edchozího života. Veškeré poznatky a dovednosti, které dít  

nashromáždilo, ješt  pot ebují získat ád a pravidla. Dít  je ve své vlastní podstat  

a z p irozených pot eb dychtivé po v domostech, poznatcích a dovednostech. ůby je ale mohlo 

používat a pracovat s nimi, je práv  nutno je ut ídit, aby nad tím vším získalo kontrolu. 

Smyslové aktivity podporují rozvoj intelektu. „Ruka je nástrojem ducha“ a p edevším proto je 

velmi d ležité, aby si d ti vše mohly ohmatat, vyzkoušet samy, ale i ochutnat, očichat nebo 

poslechnout. Intelekt se vytvá í na základ  konkrétních p edstav. P i práci v této oblasti dochází 

k takzvanému zjemňování smysl . Smyslová cvičení vedou zároveň ke koordinaci pohyb , 

myšlení a utvá ení základních postoj . Pom cky smyslové oblasti rozvíjejí hrubou i jemnou 

motoriku, p edmatematické p edstavy, estetické cít ní a podporují vnímání všech smysl . 

Prvotním cvičením p ed hmatovými aktivitami by m la být tzv. senzibilace konečk  prst , 

nap íklad d kladným umytím konečk  prst  s cílem zvýšení jejich citlivosti. Mezi smyslové 

pom cky pat í nap íklad r žová v ž Ěhmatové vnímání objemu u kostekě, hn dé schody, 

červené délkové tyče, válečky s úchyty Ěcvičení špetkového úchopuě, barevné válečky, 

konstruktivní trojúhelníky, geometrická t lesa, geometrická komoda nebo binomická 

a trinomická krychle. Dalšími pom ckami jsou hmatové tabulky či látky, kde se rozvíjí 

p edevším hmat. Hmatové vnímání je úzce spjato také s vnímáním hmotnosti u hmotnostních 

destiček. Další variantou, jak m žeme poznávat dotekem, je vnímání teploty na termických 

destičkách nebo lahvičkách. 

 

Cvičení sluchu objevíme ve sluchových válečcích a zvonečcích. Sluchové válečky jsou 

p itom dnes hodn  napodobovány sluchovým pexesem, které je postaveno na stejném principu. 

P i zmínce o rozvoji sluchu je vhodné zmínit hudbu v konceptu Marie Montessori. D ti cht jí 

poznávat zvuky, zjiš ovat, jak se jmenují a jak se dají zapsat. K Montessori hudb  je pot eba mít 

sadu zvonk . Zvonky se párují, adí, pojmenovávají, d ti se učí hlubší i vyšší tóny. D ti mohou 
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se zvonky také zpívat a hrát na n . U tohoto zvonkového materiálu je ale nutné, aby dít  pln  

kontrolovalo své pohyby a s materiálem zacházelo nad míru opatrn .   

Čichové schopnosti se rozvíjí s čichovými válečky, kde je mnoho variant čichových sad. 

Posledním prohlubovaným smyslem je chu . Tento smysl se prohlubuje na bázi ochutnávání 

potravin r zné chuti. K mnoha t mto pom ckám je lepší p istupovat poslepu Ěkrom  pom cek 

pro rozvoj zrakuě, se zavázanýma očima – prohlubuje se tak vnímání ostatními smysly 

ĚZelinková, 1řř7, s. 56–63ě. 

 

4.3 Matematika  

Každé dít  má vnit n  zako en no logické myšlení a smysl pro ád, jen je pot eba tyto 

schopnosti vhodn  rozvíjet. Matematický didaktický materiál je vytvo en tak, aby sm oval 

myšlení d tí od konkrétního k abstraktnímu. Už v prenatálním období dít  vnímá vzdálenost či 

výšku p icházejících zvuk  a brzy po narození dít  pozoruje i hmatem objevuje své okolí. Svým 

hlasem dít  poznává prostor, a to prost ednictvím ozv ny.  První vnímanou hodnotou je výška. 

Zde se zjevn  propojují jednotlivé oblasti. Ve smyslové oblasti dít  m že pracovat s červenými 

délkovými tyčemi, což se ve form  červenomodrých délkových tyčí objevuje práv  zde 

v matematickém celku. ůbsolvování prožitk  ve smyslové oblasti vytvá í vhodný základ pro 

vstup do matematiky. Pom cky ve smyslové oblasti se ve velké mí e vyskytují nejvýše do 

deseti prvk  v pom cce, aby se dít  naučilo vnímat jednotky. Zároveň do všech oblastí 

prosakují smyslové prožitky, což d tem m že velmi pomoci k rozvoji a pochopení n kterých 

poznatk , jako je tomu nap íklad u smirkových číslic. Pom cky jsou vytvo eny i tak, aby 

názorn  vysv tlily i velmi náročné jevy, jako je nap íklad „nula“ Ěkrabice s v eténky, kde dít  

vidí u číslovky „nula“ prázdnou p ihrádkuě. Veškeré aktivity v matematické oblasti se zakládají 

na racionálním a konkrétním principu. Po absolvování tohoto konkrétního vnímání je dít  

schopno p ejít k abstraktnímu myšlení. 

Základním prvkem matematické oblasti je desítková soustava. K pom ckám v matematické 

oblasti pat í smirkové číslice, červenomodré tyče, krabice s v eténky, pom cky na rozlišení 

sudých a lichých číslic, tyto pom cky jsou určeny k cvičení desítkové soustavy. 

Dále Montessori vytvo ila navazující materiál, a to v rovin  od 1 do 1 000. K této části je 

p i azován také úvodní podnos s desítkovou soustavou, zlatý perlový materiál, tzv. „Seguinovy 

tabulky“ k nácviku vytvá ení dvouciferných čísel skladbou. Pat í sem také barevné korálky, 

sčítací a odčítací proužkové a prstové tabulky. Do této oblasti také pat í pom cka pro seznámení 

a práci se zlomky, a to až do desetin. 
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4.4 Jazyková výchova 

Stejn  jako u matematiky je to i u jazyka. Už brzy po narození dít  velmi intenzivn  vnímá 

všechno ve svém okolí. Je pro n  velmi d ležité moci sledovat chv ní a pohyb úst, artikulaci 

i vnímat intonaci lidské eči. Už od narození mají d ti velmi senzitivní období pro vnímání 

jazyka. Učí se jazyk ze svého okolí s neuv itelnou lehkostí. D ti se neučí jen jazyk ve smyslu 

správné výslovnosti, gramatiky či skladby v t, ale také vyjad ování a komunikaci. D ti mají být 

vedeny ke schopnosti požádat o pomoc, vyjád it sv j názor nebo se dohodnut s n kým druhým. 

D ležité je ze strany dosp lých dodržovat d sledn  vhodný mluvní i komunikační vzor. Mezi 2. 

a 3. rokem života je dít  v tšinou schopno mluvit ve v tách, ovládá slovní zásobu a dokáže 

pojmenovat obrázky a v ci.  Následuje období, kdy se d ti často začínají zajímat o čtení a psaní, 

v této chvíli mají na psaný jazyk senzitivní období, které by m lo být podpo eno. V tomto 

období je d ležité dávat d tem nejen vhodný jazykový vzor, ale také podn ty pro zájem o jazyk, 

podn ty motivující k práci s knihami a písmeny. Od učitele je požadováno, aby používal 

verbální i neverbální zp soby komunikace, dává správný vzor pro držení tužky. Učitel mluví 

klidným p im eným hlasem, to by m l d sledn  požadovat i po d tech. Dalším úkolem 

pr vodce je sledovat u d tí vývoj jejich eči, dbát na to, aby v d tské komunikaci nevznikly 

žádné p ekážky či zábrany. U komunikace s d tmi velmi záleží na p ístupu dosp lých, d ležité 

je d tem nechat čas na vyjád ení, nesp chat a neopravovat chybná vyjád ení. To by d ti mohlo 

zablokovat. Proto je lepší nechat dít  do íct myšlenku a poté zopakovat chybn  vy čené slovní 

spojení ve správném tvaru. Pr vodce rozvíjí jazykovou oblast u dít te za použití íkadel, 

písniček, četby p íb h , poslech zvuk  i text . Dít  se učí zapojovat do rozhovor  i sledovat 

divadelní p edstavení. 

Nabídka materiál  obsahuje kovové tvary k obkreslování, smirková písmena či pískovnice, 

kam si mohou d ti písmena zkoušet psát. Pat í sem dále pohyblivá psací s tiskací abeceda, ada 

pom cek na zp sob kartiček s obrázky pro rozvoj slovní zásoby, obohacení o slova nad azená 

a azení posloupnosti. Cestami ke správnému rozvoji eči je nabízení knih a práce s písmeny, 

spontánní rozhovory s d tmi a mnohé další ĚMontessori, 2001, s. 11Ř–151ě. 

 

4.5  Kosmická výchova 

Kosmická výchova je oblast zam ená na poznávání sv ta od jeho vzniku, p es jeho vývoj, 

d jiny až po vývoj živočich , lidstva, toho, co je živé a neživé, zabývá se rostlinami, 

zem pisem, fyzikou i chemií, dále sem pat í také chápání času. 
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D ti se seznamují s p írodními zákonitostmi, s fyzikálními i chemickými jevy a reakcemi. 

K tomu, aby si dít  vytvo ilo kladný vztah k p írod , je nutné, aby poznalo význam a chod 

p írody. ůby dít  pocítilo úctu k současnosti, musí poznat a pochopit minulost, d jiny a historii. 

Poznávání, zkoumání a uvažování v souvislostech vede d ti k vytvo ení úcty k životu. 

Kosmická výchova je obsáhlý celek, který se neustále rozvíjí, a tím se vyvíjí i společnost. 

Kosmická výchova se zabývá pochopením souvislostí, což následn  vede k odpov dnosti 

člov ka ke všemu, co na sv t  je. 

Nabídka pom cek v této oblasti je zprvu oblast živé p írody, tedy živočichové, rostliny, lidé 

a tak dále. Po této části kosmické výchovy p ichází neživá p íroda v pom ckách, a tedy 

fyzikální a chemické jevy a zákonitosti, pokusy a experimenty. Dále sem pat í d jiny, zem pis, 

um ní a čas. ůni zde není výjimkou, že by d ti vše m ly poznat, co nejvíce názorn  a vlastním 

prožitkem. N kdy tedy jsou užity hotové pom cky, n kdy si d ti samy figurují v názorných 

ukázkách proces  a jev . 
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5 Vzdělávací programy 

Kapitola je zam ena na za azování prvk  alternativních pedagogických sm r  do školních 

a t ídních vzd lávacích program . V rámci objasňování implementace prvk  Montessori 

pedagogiky do školních vzd lávacích program  mate ských škol popíši, jak mají být školní 

vzd lávací programy strukturovány a jak je do nich možné vkládat prvky alternativních sm r . 

5.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
Školský zákon vstoupil v platnost dne 1. 1. 2005 a v dalších letech byl dále novelizován. 

Poslední novela školského zákona č. 561/2004 Sb. je platná od 1. 1. 2017. Školský zákon 

upravuje p edškolní, základní, st ední, vyšší odborné a jiné vzd lávání ve školách a školských 

za ízeních. Stanovuje obecné zásady, cíle a podmínky vzd lávání. Každá škola má povinnost 

dle tohoto zákona na základ  Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání 

Ědále RVP PVě vytvo it vlastní školní vzd lávací program sepsaný individuáln  dle parametr  

a filosofie každé školy. Nový  RVP PV nabyl účinnosti 1. ř. 2016 a jeho poslední obsahová 

úprava je z 1. 2. 2017.   

5.2 Školní vzdělávací program 

Školní vzd lávací program mate ské školy Ědále ŠVPě má být zpracován vždy v souladu 

s RVP PV. Po jeho aktualizaci musí mate ské školy upravit své školní vzd lávací programy 

v souladu s tímto dokumentem nejpozd ji do 1. ř. 2017. ŠVP je povinný a také ve ejný 

dokument, m l by být tudíž umíst n v každé škole na ve ejn  dostupném míst . M l by jej 

vypracovávat editel i další pedagogičtí pracovníci školy. ŠVP by m l obsahovat p edepsané 

parametry, a to identifikační údaje školy, obecnou charakteristiku každé školy, podmínky 

vzd lávání, organizaci vzd lávání, charakteristiku vzd lávacího programu, filosofii vzd lávání, 

vzd lávací obsah a evaluační systém. 

Školní vzd lávací program je základním pilí em výchovné a vzd lávací práce. Je vytvo ený 

každou školou dle jejích individuálních specifik. V ŠVP je charakterizován p ístup školy 

i pedagog  ke vzd lávacímu procesu i specifické metody a formy pedagogické práce daného 

p edškolního za ízení.   

V návaznosti na školní vzd lávací programy mohou v jednotlivých školách vznikat také 

t ídní vzd lávací programy. Tyto t ídní vzd lávací programy odráží pedagogický p ístup učitel  

na jednotlivých t ídách. T ídní vzd lávací program je plán vycházející ze školního vzd lávacího 
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programu, ale detailn  je rozpracován a realizován dle konkrétní t ídy či složení d tí. Vícemén  

se jedná o otev ený pracovní plán pedagog , který se m že v pr b hu roku m nit nebo 

doplňovat dle aktuálních pot eb ĚSmolíková, 2006ě.   

5.3 Prvky alternativní pedagogiky v ŠVP mateřských škol 
Prvky alternativní pedagogiky lze do školních vzd lávacích program  zakomponovat 

n kolika možnými zp soby.  Lze je zapojit do školních vzd lávacích program  Ědále ŠVPě 

v rámci popisu charakteristiky vzd lávacího programu, kde mají být rozepsány metody a formy 

práce nebo také p ístupy ke vzd lávání. Dále mohou být prvky alternativních pedagogických 

sm r  uvedeny v oblasti organizace vzd lávání, p i popisu režimových činností. V tomto 

p ípad  by se jednalo o zmínku aplikace alternativní pedagogiky, zde by se nejednalo o zvláš  

rozsáhlý popis p ístupu. 

  Prvky alternativních pedagogických sm r  mohou být specifikovány v rámci výchovn  

vzd lávacího obsahu, tedy v integrovaných blocích. Rozsah i konkrétnost zpracování záleží na 

jednotlivých školách a na jejich zp sobu práce. Zde také záleží na tom, do jaké míry chce škola 

skutečn  pracovat podle Montessori systému. V p ípad  použití tohoto zp sobu aplikace prvk  

alternativní pedagogiky je nutné si v rámci tohoto oddílu stanovit cíle, které chceme s pomocí 

t chto alternativních prvk  naplňovat. Následn  je též nutné zahrnout do evaluačního systému 

zp sob, jak bude hodnoceno naplňování zvolených cíl . 

P ílohy ŠVP p edstavují další zp sob možností, jak lze zakomponovat prvky alternativní 

pedagogiky. V p íloze ŠVP je pak použití alternativy podrobn ji rozpracováno v oblasti metod, 

forem práce a p ístupu k výchov . Rozsah p ílohy záleží op t na každém za ízení. P íklad 

p ílohy školního vzd lávacího programu s „prvky Montessori pedagogiky“ jedné z mnou 

navštívených mate ských škol se nachází v p íloze Ěviz P íloha 4ě. 

ůplikace prvk  alternativního pedagogického sm ru m že být popsána také p ímo v t ídním 

vzd lávacím programu. Tato možnost se využívá nap íklad, když jeden subjekt mate ské školy 

má n kolik t íd, ale prvky alternativního sm ru aplikuje jen jedna ze t íd, nebo v p ípad , 

že každá t ída chce uplatnit prvky jiné alternativní pedagogiky ĚSmolíková, 2006ě.
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6 Vysvětlení pojmů princip a prvek 

V této kapitole se v nuji vysv tlení lexikálního významu slova princip a prvek jakožto 

úvodu do problematiky rozdílnosti t chto pojm . Dále se zabývám vysv tlení pojm  princip 

a prvek z hlediska Montessori pedagogiky. Principy jsou základními jednotkami Montessori 

systému, „prvky Montessori pedagogiky“ se v současnosti začaly hojn  objevovat 

v propagačních materiálech a vzd lávacích programech mate ských škol. V této kapitole se tedy 

pokusím vysv tlit „prvek Montessori  pedagogiky“ z hlediska Montessori vzd lávacího 

systému.   

6. 1 Lexikální význam slov princip a prvek 

6.1.1 Princip 

ůkademický slovník cizích slov ĚPetráčková, Kraus, 1řř5, s. 61řě uvádí definici, že „princip 

je základní, v dčí myšlenka, pravidlo, zákon pro poznání a jednání, základ, počátek.“ 

Filosoficky m žeme princip chápat jako „to, z čeho se vychází p i interpretaci, nap íklad 

budování určitého systému“ ĚPetráčková, Kraus, 1řř5, s. 61řě. Psychologie tento termín 

vysv tluje jako „asociační princip, tedy zp sob spojování psychických prvk  bez ohledu na to, 

zda spojení odpovídá, nebo neodpovídá skutečnosti“ ĚPetráčková, Kraus, 1řř5, s. 61řě. Fyzika 

objasňuje termín princip jako „obecn  nedokazatelné tvrzení, všeobecný základní zákon, 

z n hož lze odvodit jiné zvláštní zákony, jimiž se ídí n jaké d je: nap íklad zachování energie, 

princip akce a reakce, princip relativity a princip setrvačnosti“ ĚPetráčková, Kraus, 1řř5, s. 

61řě. Slovník spisovné češtiny ĚČervená, 1řřŘ, s. 30Řě dodává, že princip je „základní pravidlo, 

zákon, zákonitost či myšlenka“. Slovník spisovného jazyka českého ĚHavránek, 1řŘř, s. 415ě 

doplňuje pouze to, že princip je „obecný základní zákon, z n hož lze odvodit jiné zvláštní 

zákony, jimiž se ídí n jaké d je“. Psychologický slovník ĚHartl, Hartlová, 2015, s. 451ě uvádí, 

že v současné v d  je princip „základní zákon, obecná pravda či norma, základní pojem 

systému, hlavní myšlenka“.   

6.1.2 Prvek 

Slovník spisovné češtiny ĚČervená, 1řřŘ, s. 31řě označuje prvek, jako nejjednodušší část 

celku nebo systému, jako prvek v tší množiny. Slovník spisovného jazyka českého ĚHavránek, 

1řŘř, s. 514ě íká, že prvek je „podstatná nejjednodušší část n čeho tvo ícího celek“. 
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Synonymem pro prvek tedy m žeme chápat také složku, součástku či element ĚHavránek, 1řŘř, 

s. 514ě. 

V části 6.1.1 a 6.1.2 se v nuji vysv tlení slovníkových definicí slov princip a prvek, 

pro objasn ní významu t chto slov. Slova princip a prvek jsem lexikáln  vymezila také pro další 

práci s nimi a pro jejich správné uchopení.  

 

6.2 Vysvětlení pojmů princip a prvek z hlediska Montessori pedagogiky 

6.2.1 Princip 

V současné v d  je princip základní zákon, obecná pravda či norma, základní pojem 

systému nebo hlavní myšlenka. Montessori ustanovila pro sv j pedagogický sm r principy, 

o kterých jsem se již zmínila. Chápat m žeme tyto principy jako základní kameny, o které se 

celý pedagogický sm r Montessori opírá, jako základní stavební kameny myšlenky této 

pedagogiky. Všechny principy jsou navzájem provázané a souvisí spolu. N kte í učitelé 

p sobící v Montessori mate ských školách, které jsem navštívila b hem praxí p i studiu 

Montessori pedagogiky, se domnívají, že není nutné se striktn  držet všech princip , 

zp sobovalo by to p ílišné omezování v p ístupu k d tem i k práci.1 Pro člov ka, který se 

s tímto pedagogickým sm rem seznamuje, mohou principy Montessori pedagogiky otevírat 

mnohé objevy a poznání a zároveň jsou jakýmsi vodítkem, značkami určujícími sm r 

k požadovanému cíli ĚRýdl, 1řřřě. 

6.2.2 Prvek 

Pro účely této práce vymezuji pojem „prvek“ jako část z celku. Zd vodňuji to p edevším 

slovníkovým pramenem ĚHavránek, 1řŘř, s. 514ě. V literatu e o Montessori pedagogice 

ĚMontessori, 2001ě, ĚRýdl, 1řřřě a o její aplikaci se hovo í o principech Montessori pedagogiky 

ĚRýdl, 2007ě, ĚZelinková, 1řř7. V žádném z pramen  se však „prvek Montessori pedagogiky“ 

neobjevuje. M žeme se tedy jen domnívat, co školy pod pojmem „prvek“ chápou. 

V p edcházejících kapitolách jsem shrnula obsah základních princip  Montessori 

pedagogiky a její oblasti vzd lávání. V novala jsem se také vzd lávacím program m 

mate ských škol a zapracování prvk  Montessori pedagogiky do školních a t ídních 

vzd lávacích program . Vymezila jsem také pojmy princip a prvek. Nyní p edstavím výsledky 

                                                      
1Názor prezentovaný učitelkami z MŠ Klubíčko Pardubice. 
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výzkumného šet ení, v n mž se budu blíže v novat problematice „prvk  Montessori 

pedagogiky“ v praxi mate ských škol. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Úvod 

Praktická část bakalá ské práce se zam uje na zkoumání praxe v mate ských školách, které 

deklarují, že využívají „prvky Montessori pedagogiky“. Je srovnáváno užití „prvk  Montessori 

pedagogiky“ v pedagogické praxi a v konkrétních školních vzd lávacích programech.  

7.1 Výzkumný problém 

Praktická část se nejprve zabývá popisem zvolených mate ských škol. Všechny vybrané 

mate ské školy vykazují ve svých ŠVP  a TVP, že pracují s „prvky Montessori pedagogiky“, 

ale nikde nestanovují, co tyto „prvky“ vlastn  jsou. V současnosti se alternativní sm ry ve 

školách hojn  rozši ují. ada mate ských škol však nepracuje pln  podle alternativních 

koncept  a vybírá si z nich pouze n které aspekty. V takových p ípadech školy uvád jí, 

že užívají pouze „prvky“ z alternativních sm r.  

Vzhledem ke skutečnosti, že není oficiáln  definováno, co je to „prvek Montessori 

pedagogiky“ a jak mají fungovat a pracovat p edškolní za ízení pracující podle t chto prvk , 

mají školy volnou ruku ve výb ru částí konceptu Montessori pedagogiky. Srovnání vybraných 

mate ských škol provádím z d vodu ov ení skutečné aplikace „prvk  Montessori 

pedagogiky“.   

7.2 Výzkumný cíl 
Hlavním cílem praktické části je zjistit, jak probíhá pedagogická praxe v mate ských 

školách, které deklarují, že se jedná o MŠ „s prvky Montessori pedagogiky“.  V návaznosti na 

to jsem si stanovila dílčí cíle takto: 

 Objasnit, co jednotlivé školy a pedagogové vlastn  rozum jí pod termínem „prvek 

Montessori pedagogiky“.  

 Zjistit, které „prvky“ MŠ za azují a jak učitelky s t mito „prvky Montessori 

pedagogiky“ pracují.  

 Objasnit, jak jsou ony „prvky“ zakomponovány do školních vzd lávacích program  

jednotlivých mate ských škol a zároveň jak jsou evaluovány v souvislosti 

s jejich aplikací. 
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Praktická část bakalá ské práce obsahuje šet ení z celkem p ti mate ských škol na Vysočin . 

Všechna tato za ízení jsou popsána a následn  porovnána z hlediska využívání Montessori 

pedagogiky a zapracování t chto prvk  do školních a t ídních vzd lávacích program .  

 

7.3 Výzkumná otázka a specifické výzkumné otázky 

Hlavní výzkumnou otázku v praktické části bakalá ské práce jsem si stanovila takto:  

Jak jsou „prvky Montessori pedagogiky“ ve vybraných mate ských školách definovány 

a implementovány do praxeť 

V návaznosti na to jsem formulovala t i specifické výzkumné otázky: 

 

1ě Jak vedení a učitelky MŠ s „prvky Montessori pedagogiky“ definují termín “prvek 

Montessori pedagogiky“ť  

 

2ě Je možné identifikovat „prvky Montessori pedagogiky“ ve vzd lávacích procesech v praxi 

t chto p edškolních za ízení a jak jsou tyto „prvky“ uplatňoványť 

 

3ě Je možné „prvky Montessori pedagogiky“ identifikovat ve ŠVP mate ských škol 

zahrnutých do šet ení a jak jsou tyto „prvky“ evaluovány v rámci jejich uplatn ní v praxi 

jednotlivých mate ských školť 
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8 Metodologie výzkumného šetření 

8.1 Organizace výzkumného šetření 
Pro svou kvalitativn  zam enou výzkumnou práci jsem zvolila výzkumnou metodu 

dotazníku, zúčastn ného pozorování a polostrukturovaného rozhovoru s pedagogy a vedoucími 

pracovníky p ti navštívených mate ských škol. V rámci srovnání jednotlivých mate ských škol 

sleduji, jak užívají jednotlivé „prvky Montessori pedagogiky“ ve výchovn  vzd lávací praxi 

a také jak aplikují tyto „prvky“ do povinných vzd lávacích dokument  Ěškolních a t ídních 

vzd lávacích program ě. Uskutečnila jsem tedy analýzu kurikulárních a informačních 

dokument  t chto mate ských škol. Sledovala jsem, jak v nich byly zapracovány tzv. „prvky  

Montessori pedagogiky“. 

  

Výzkumné šet ení bylo zahájeno úvodními setkáními s vedoucími pedagogy vybraných 

za ízení a sjednáním pot ebné spolupráce. Mate ské školy uvedené v bakalá ské práce jsem 

zvolila z toho d vodu, že všechny školy ve svých ŠVP proklamují „prvky Montessori 

pedagogiky“. Zároveň se všechny tyto školy nachází na požadovaném území kraje Vysočina.  

Následn  jsem v pr b hu íjna roku 2015 rozeslala 20 dotazník  do p ti vybraných mate ských 

škol v kraji Vysočina. Zároveň jsem zaslala žádost o spolupráci a dotazník do  Montessori ČR, 

z.s. 2 Dotazníky se vrátily v počtu 10 z p ti mate ských škol, a to v pr b hu dvou m síc . Z p ti 

dotazník  odeslaných člen m Montessori ČR, z.s. jsem obdržela zp t jeden vypln ný dotazník.  

Po navrácení dotazník  a jejich následné analýze jsem si v jednotlivých mate ských školách 

sjednala individuální kratší stáže za účelem pozorování a rozhovor . Stáž probíhala vždy jeden 

den v čase od 7:30 do 15:00 hodin. Postihla tedy dobu p íchodu d tí do mate ské školy, volné 

hry, ízené činnosti, pobyt venku, ob d, klidové aktivity i následné odpolední volné hry 

a odchod d tí dom . P i po izování fotodokumentace byly sjednány podmínky, dle kterých jsem 

fotila pouze materiální vybavení, nikoli d ti, a to z d vodu ochrany osobních údaj .  

P i klidových aktivitách d tí po ob d  jsem využila voln jšího času pro pot ebné zjiš ování 

doplňujících informací či objasňování nejasností, a to formou polostrukturovaného rozhovoru 

                                                      

2 Montessori ČR, z. s. je organizace, která shromaž uje informace o Montessori pedagogice, o Montessori školách 
a  publikacích. Organizace po ádá kurzy a seminá e pro pedagogy i rodiče o Montessori pedagogice. 
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s učitelkami. Postupn  jsem si tak doplňovala pot ebné informace. Následn  jsem ješt  žádala 

vedení jednotlivých mate ských škol o možnost nahlédnut do dokumentace školy. Současn  

jsem také sledovala i další materiály mate ských škol, jako jsou informační letáky pro rodiče, 

webové stránky škol nebo školní ády. V t chto dokumentech jsem vyhledávala zmínky 

o „prvcích Montessori pedagogiky“.  Dokumentaci jsem prostudovala z d vodu zjišt ní, jakým 

zp sobem jsou „prvky Montessori pedagogiky“ uvád ny a zpracovány ve  školních 

vzd lávacích programech či p ípadn  v t ídních vzd lávacích plánech.  

8.1.1 Dotazníky 

P ed sestavováním dotazník  jsem si určila cíle této části šet ení. Hlavní cílem bylo zjistit, 

jak vedoucí pracovníci mate ských škol a učitelky definují „prvek Montessori pedagogiky“, zda 

a jak jsou tyto “prvky“ uplatňovány v praxi jejich MŠ a jak použití t chto prvk  v praxi hodnotí. 

Dotazník obsahoval celkem 13 otázek Ěviz P íloha 1ě. Snažila jsem se vhodn  poskládat otázky 

tak, aby byly souvislé, posloupné a srozumitelné. Vyhýbala jsem se návodným či sugestivním 

otázkám. Dotazníky jsem zaslala v počtu dvojnásobném, než jakou jsem očekávala návratnost.  

V dotazníku jsem použila otev ené otázky. Otázky tohoto typu jsem zvolila proto, že jsou 

flexibilní, respondenti se mohou rozepsat ve svých odpov dích, což m že výzkumníka 

nasm rovat k dalším aspekt m zkoumaného tématu. Dotazníky jsem též rozeslala p ibližn  

čty i m síce p ed plánovaným vyhodnocováním, aby dotazovaní m li dostatek času k vypln ní 

a navrácení dotazník  a abych mohla ešit p ípadnou malou návratnost dotazník .   

Výsledky dotazníkových šet ení obecn  mohou být zkreslené. Je možné, že n kte í 

respondenti byli kup íkladu ovlivn ni sociálním p sobením okolí, mohou se tedy snažit p iblížit 

sociáln  p ijatelným a požadovaným názor m apod. ĚHendl, 200Řě. Protože odpov di 

v dotaznících mohou dotazovaní uvád t libovoln , tedy i nepravdiv , je vhodné doplnit tuto 

metodu dalšími variantami šet ení, o nichž se zmiňuji v následujícím textu.  

8.1.2 Pozorování 
Metoda pozorování je sb r dat a informací založených na systematickém pozorování. 

ĚHendl, 200Řě Ve všech vybraných mate ských školách jsem si následn  po prostudování 

odpov dí z navrácených dotazník  dojednala jednotlivá pozorování. Cílem mého pozorování 

bylo sledovat p edevším prost edí, pom cky Ěp ípadn  kompozice pom cek v prost edíě, 

p ístup k d tem a atmosféru vytvá enou samotnými učitelkami i d tmi. Pozorovala jsem, zda 

se v MŠ vyskytují n jaké principy Montessori pedagogiky, o kterých se nap íklad respondentky 
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v dotaznících nezmínily. ůplikovala jsem zúčastn né pozorování, p i kterém jsem pozorovala, 

jak učitelky vedou ízené činnosti i jak se chovají a jednají b hem volných her. Také jsem 

d kladn  pozorovala prost edí. Do p edem p ipravené tabulky jsem pr b žn  zaznamenávala, 

zda se sledované „prvky Montessori pedagogiky“, které byly uvedeny v  dotaznících učitel , 

skutečn  objevují i v praxi. P ípadn  zda mohu pozorovat n jaký další princip Montessori 

pedagogiky, o n mž se pedagogové v dotazníku nezmínili.  V pr b hu pozorování jsem tak 

ov ovala data uvedená v dotaznících. Uplatnila jsem metodu polostrukturovaného pozorování 

ĚHendl, 200Řě. P ed návšt vou v každé jednotlivé mate ské škole jsem si p íslušné dotazníky 

vždy prostudovala a p ípadn  částečn  modifikovala tematické zam ení pozorování vzhledem 

k p edem zjišt ným specifik m dané MŠ.  

8.1.3 Rozhovor 

Rozhovor je výzkumná metoda, která se zakládá na dotazování ĚHendl, 200Řě.  Jde nejen 

o získání informací, ale také o navázání kontaktu s respondentem.  Z d vodu maximálního 

využití času v dob  návšt vy sledovaných MŠ jsem použila metodu doplňujícího 

polostrukturovaného rozhovoru ve zjednodušené form  ĚHendl, 200Řě, ĚŠva íček, Še ová, 

2014ě. Rozhovory s učitelkami či vedoucími pracovnicemi byly uskutečn ny v dob , 

kdy probíhal pobyt venku, volné hry nebo klidové činnosti, p edevším tak, aby nebyl narušen 

režim dne i d tí. Hlavním cílem rozhovor  bylo zejména objasnit, jak učitelky se zvolenými 

„prvky“ pracují a ov it pravdivosti odpov dí uvedených v dotaznících. Dalším cílem 

rozhovor  bylo hlubší zjišt ní, co respondenty vedlo k výb ru práv  „prvk  Montessori 

pedagogiky“ a jak respondentky uplatn ní „prvk  Montessori pedagogiky“ ve vlastní praxi 

hodnotí.  
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9 Výběr mateřských škol k šetření 
Pro své šet ení jsem zvolila mate ské školy v kraji Vysočina. Vyhledala jsem 5 mate ských 

škol na Pelh imovsku a Havlíčkobrodsku, které uvádí ve svých školních vzd lávacích 

programech „prvky Montessori pedagogiky“. Jedná se tedy o lokální výzkumné šet ení v kraji 

Vysočina. Dv  vybrané školy jsou klasické státní školy, kde je z izovatelem obec. T i vybrané 

mate ské školy jsou soukromé a z izovatelem je školská právnická osoba. Dv  z p ti 

mate ských škol se nachází ve m st , zbylé t i jsou pak na vesnicích. Vybírala jsem zám rn  

mate ské školy bez ohledu na lokalitu a z izovatele. Do všech mate ských škol jsem p edem 

zatelefonovala a sjednala si osobní sch zku. V jedné z vybraných školek sama p sobím jako 

učitelka p edškolních d tí. S n kterými z t chto mate ských škol pr b žn  spolupracujeme 

nap íklad na úrovni sdílení zkušeností, informací, možnosti náhled  apod. Po sch zkách 

s vedením školy jsem rozeslala dotazníky. Ve všech mate ských školách bylo jak vedení, tak 

pedagogický i nepedagogický personál velice ochotný a vst ícný. Všechny vedoucí pracovnice 

mi bez potíží umožnily fotografování v mate ských školách. Po navrácení dotazník  jsem si 

dohodla s vedoucími pracovnicemi za ízení individuální dny určené náhled m.  

Mate ská škola Olešná je dvout ídní státní škola na vesnici. Škola spadá p sobností pod 

základní školu. Tam jší učitelky jsou kvalifikované a učitelky p sobící ve t íd  za azující 

„prvky Montessori pedagogiky“ absolvovaly seminá  Montessori pedagogiky v  rozsahu 12 dní. 

Vesnice, ve které mate ská škola sídlí, je obklopena velmi p íjemným klidným a inspirativním 

prost edím. V kový pr m r učitelek je kolem 35 let.  

Mate ská škola Za Branou v Pacov  je čty t ídní státní škola se speciální logopedickou 

t ídou pro d ti s vadami eči. Veškerý pedagogický personál, který čítá Ř učitelek včetn  

editelky, je kvalifikovaný. Učitelky ve t íd , jež aplikuje „prvky Montessori pedagogiky“ 

absolvovaly vzd lávací seminá  Montessori pedagogiky v  rozsahu 12 dní. Mate ská škola se 

nachází sice ve m st , ale ve velmi klidné části Pacova.  

Mate ská škola Dubovice je soukromá mate ská škola s právní formou školské právnické 

osoby a od svého vzniku je za azena do sít  škol MŠMT. Mate ská škola má aktuáln  

kapacitu   34 d tí. Vznikla na základ  zájmu rodič  o alternativní metodu Montessori 

pedagogiky.  K mate ské škole náleží i zahrada, která je p izp sobena hygienickým 
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a bezpečnostním požadavk m. V současné dob  zde p sobí t i učitelky, všechny absolvovaly 

vzd lávání v oblasti Montessori pedagogiky v rozsahu od 12 dní. 

Mate ská škola Slunečnice se nachází v obci Okrouhlice p ibližn  12 km od Havlíčkova 

Brodu. Je to soukromý subjekt s právní formou školské právnické osoby. Škola je od svého 

vzniku za azena do sít  škol MŠMT. Jedná se o jednot ídní mate skou školu s maximální 

kapacitou 20 d tí. Pedagogický personál je pln  kvalifikovaný v oblasti Montessori pedagogiky 

a čítá t i učitelky včetn  editelky mate ské školy. V zá í 2015 byl zahájen provoz navazující 

základní Montessori školy Ěv současné dob  pouze v rozsahu 1. stupn ě. MŠ se nachází 

v p ízemí v tšího rodinného domu. Ke škole náleží malá zahrada s úsporným vybavením. 

S touto mate skou školou naše škola pravideln  spolupracuje v rámci sdílení p íklad  dobré 

praxe a možností náhled . 

Mate ská škola Bambi kindergarten se nachází v centru m sta Humpolec. V této škole 

v současné dob  už t etím rokem pracuji. Jsem si v doma toho, že mé hodnocení m že být 

ovlivn no faktorem, že jsem zde zam stnaná. Snažím se tedy co nejvíce snížit nevhodný vliv 

tohoto jevu na výsledky mého šet ení, tedy neuplatňovat vlastní hodnotící názor, ani se 

nenechávám ovlivnit citov  zbarvenými skutečnostmi. Také se snažím být objektivní a na 

zkoumané jevy pohlížet co možná nejvíce nezaujat . Tato mate ská škola je soukromá v právní 

form  školské právnické osoby a od svého vzniku je za azena do rejst íku škol MŠMT. 

Maximální kapacita školy je 37 d tí v rozložení do dvou t íd, tedy nejvyšší počet d tí v jedné 

t íd  je 1ř. Pedagogický personál čítá t i učitelky včetn  editelky. Všechny učitelky jsou 

kvalifikované v Montessori pedagogice, a to v rozsahu kurz  od 12 dn  do 2 let. Mate ská škola 

se nachází v budov  zrekonstruované prvorepublikové vily, ke které náleží velmi rozlehlá 

zahrada vybavená p edevším p írodními herními prvky. 
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10 Výsledky šetření 
 

Tato část bakalá ské práce obsahuje výsledky šet ení, tedy shrnutí analýzy dotazník  

z jednotlivých mate ských škol a členky Montessori ČR. Dále v této části práce popisuji 

výstupy pozorování pedagogické praxe ve vybraných školách a výsledky rozhovor  

s učitelkami a vedoucími pracovnicemi mate ských škol.  

10.1 Shrnutí analýzy dotazníků 

 

MŠ Olešná 

V mate ské škole v Olešné jsou aplikovány „prvky Montessori pedagogiky“ pouze v jedné 

ze čty  t íd. Učitelky z této instituce se o Montessori pedagogice dozv d ly od blízkých p átel, 

z médií nebo v rámci studia. Montessori pedagogika učitelky oslovila a zaujala je. Vzhledem 

k tomu, že jsou státní školou, za adily ke svému vzd lávacímu programu pouze „prvky“ této 

pedagogiky, což je pro n  formáln  snazší, jak uvádí v dotaznících. Navíc v blízkém okolí se 

nenachází žádná návazná Montessori základní škola.  

V Olešné chápou ony „prvky“ p edevším v dodržování principu samostatnosti, sebekontroly, 

práce s chybou, v individuální práci a soust ed ní. Soust ed ní chápou jako ekvivalentní pojem 

k tradičním termín m Montessori pedagogiky – polarizace pozornosti a absorbující mysl. 

D vodem, proč si v této mate ské škole zvolili práv  „prvky Montessori pedagogiky“, je to, 

že d ti mají možnost si co nejvíce samy vyzkoušet a osahat, p edevším skrze Montessori 

pom cky. Jako další prvek jsou tedy chápány pom cky ze systému Montessori a práce s nimi. 

V tomto za ízení se objevují tyto pom cky jak origináln  zakoupené, tak i vlastnoručn  

vyrobené, což velmi oceňuji a obdivuji.  

„Prvky Montessori pedagogiky“ nekombinují s prvky žádné jiné alternativní pedagogiky. 

Dále jsem se v dotaznících ptala, zda učitelky vidí rozdíl mezi d tmi z Montessori prost edí 

a d tmi z klasických vzd lávacích institucí bez alternativních prvk . Učitelky m ly možnost 

vid t a zažít chod klasické MŠ, a tak mohly porovnávat. Výsledkem byla shoda, že d ti 

z Montessori prost edí bývají, dle jejich názoru, klidn jší a reagují mnohdy mírn ji než d ti 

z klasických mate ských škol.    
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Zajímal m  i zp sob evaluace aplikovaných „prvk “ ve smyslu spln ní vymezených 

vzd lávacích cíl . Evaluace vybraných „prvk  Montessori pedagogiky“ probíhá zejména ústn  

b hem pedagogických rad, intern  mezi pedagogy, a to v tšinou dvakrát ročn , v pololetí 

školního roku a v záv ru školního roku. Nejedná se tedy o písemné hodnocení splňování 

vymezených vzd lávacích cíl . 

 

MŠ Pacov 

Učitelky z mate ské školy v Pacov  uvádí, že se o Montessori pedagogice dozv d ly 

z nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník  a p i studiích na vysoké škole. Tento 

sm r je zaujal svým jasným vymezením ádu a pravidel, svou smysluplností, uceleností 

a komplexností, dále tím, že vede d ti k sebekontrole a nabízí jim nové cesty k poznatk m, 

k získávání schopností a dovedností. Tímto sm rem si v Pacov  volili i cíle, kterých cht li 

prost ednictvím použití prvk  Montessori pedagogiky dosáhnout. Tyto cíle jsou vést d ti 

k dodržování a k respektování pravidel, k samostatnosti, ke koncentraci, k sebekontrole skrze 

kontrolní prvky pom cek a v neposlední ad  k podpo e rozvoje samostatné lidské osobnosti.  

V Pacov  aplikují pouze „prvky Montessori pedagogiky“, a to z d vodu, že v celém konceptu 

jsou principy, které jim osobnostn  i organizačn  nevyhovují. Nap íklad by jim chyb la volná 

hra a za azování pohádek. Princip p ipraveného prost edí je pro n  organizačn  nevhodný 

p edevším z hlediska kombinování pom cek ze systému Montessori a klasických hraček, 

a stejn  tak v jejich ukládání.   

Pedagožky v mate ské škole v Pacov  chápou „prvky Montessori pedagogiky“ p edevším ve 

tvorb  jasných pravidel a ádu, v zako en ní soust ed nosti, v samostatnosti, koncentraci, 

v práci s chybou, v respektu a ohleduplnosti a v seberozvíjení, což znamená p edevším podporu 

rozvoje individuálních osobností d tí.  

V neposlední ad  zmíním výskyt pom cek ze systému Montessori, jež se v této škole taktéž 

nacházejí. Tyto pom cky jsou origináln  zakoupené i mnoho autorsky vyrobených Ěviz 

fotografická dokumentace v P íloze 3.1ě M žeme tedy konstatovat, že jako „prvky“ chápou 

n které vybrané principy Montessori pedagogiky a společn  s tím i Montessori pom cky.  

V MŠ v Pacov  neza azují prvky dalších alternativních sm r .  

Všechny učitelky mají zkušenost s d tmi z mate ských škol s klasickými vzd lávacími 

programy. Mohou tedy porovnat, zda je mezi d tmi z takových škol a s d tmi z Montessori 

prost edí zjevný rozdíl. Zde se názory respondent  drobn  odlišují. Učitelky uvádí, že každý 
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z t chto dvou typ  škol má své klady a zápory. Pouze v jednom z navrácených dotazník  bylo 

uvedeno, že d ti z Montessori prost edí jsou tišší a soust ed n jší.  V mate ských školách 

s klasickými vzd lávacími programy mají podle dotazovaných učitelek d ti naopak více 

prostoru pro volnou hru a také se v nich pracuje s pohádkami.  

Z dotazník  navrácených z mate ské školy v Pacov  vyplývá, že podle názoru učitelek 

„prvky Montessori pedagogiky“ splňují prvotní zám r systému Montessori.   

Evaluace fungování a dosahování cíl  pomocí vybraných „prvk  Montessori pedagogiky“ 

v Pacov  funguje jako v p edchozím p ípad , p evážn  ústn  b hem pedagogických rad, a to 

p edevším na konci školního roku.  

 

MŠ Dubovice 

V mate ské škole v Dubovicích u Pelh imova se o Montessori pedagogice dozv d li 

prost ednictvím kolegyn  z jiné mate ské školy a b hem prvních seminá  k této alternativní 

pedagogice. V Dubovicích si zvolili práv  Montessori pedagogiku z d vodu nejlepší 

obeznámenosti učitel  s tímto sm rem a také proto, že se v již fungujících za ízeních projevuje 

jako funkční a efektivní.  

Pouhé „prvky pedagogiky Montessori“ nalezneme v Dubovicích z d vodu snazší legislativy. 

Škola se jinak snaží o rozší ení z prvk  na celý Montessori systém. Legislativn  je ale pro n  

podle respondent  jednodušší uvád t pouze „prvky“ této alternativní pedagogiky. V Dubovicích 

nacházíme tedy v současné dob  n které jimi vybrané „prvky Montessori pedagogiky“. 

V mate ské škole v Dubovicích naplňují princip v kové heterogenity, p ipravené prost edí, 

práci s pom ckami ze všech p ti oblastí, princip polarizace pozornosti, absorbující mysl, práci 

v projektech a cvičení ticha. Pom cky, které nalezneme v mate ské škole v Dubovicích, jsou 

p evážn  origináln  zakoupené, ale také zde objevíme i autorsky vytvo ené Ěviz P íloha 3.2ě   

Jako jediná v tomto výzkumném šet ení za azuje tato škola krom  prvk  Montessori 

pedagogiky také prvky dalších alternativních sm r , nap íklad lesních školek, prvky 

waldorfského systému a materiály pedagogiky France Ketta. Všechny zdejší učitelky jsou pln  

kvalifikovány pro Montessori pedagogiku, a to dvouletým diplomovým kurzem. Všechny 

učitelky se také postupn  a dle finančních možností vzd lávají v dalších kurzech v rámci 

Montessori pedagogiky a v seminá ích Respektovat a být respektován.  

Učitelky z této instituce p sobily v mate ské škole s klasickým vzd lávacím programem, 

mají tedy možnost srovnání d tí z obou typ  za ízení.  Výhody d tí z Montessori prost edí vidí 
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učitelky p edevším ve v kov  smíšených skupinách, tišším a klidn jším prost edí a také 

v respektujícím p ístupu. Pedagožky z mate ské školy v Dubovicích se shodují v názoru, že d ti 

z Montessori prost edí se projevují klidn ji. Současn  však uvád jí, že vše je velmi závislé na 

p ístupu učitelky.  

V dotaznících z mate ské školy v Dubovicích také plyne, že jako jediná z vybraných 

mate ských škol nevidí „prvky“ jako zcela rovnocenné a odpovídající celému systému. 

V Dubovicích je chápáno, že v pojetí celostního p ístupu k dít ti nem žeme „prvky“ chápat tak, 

že zcela odpovídají požadavk m a základním princip m celku Montessori pedagogiky. 

Dodávají ale, že se neustále učíme a neznamená to tedy, že použití „prvk “ je chybné, vždy 

záleží na p ístupu.  

 

MŠ Okrouhlice u HB 

Mate ská škola Slunečnice v Okrouhlici u Havlíčkova Brodu vznikla v souladu s vírou 

a p esv dčením n kolika rodič  a stejn  nalad ných pedagog . Z izovatelka školy se 

o Montessori pedagogice dozv d la v rámci seminá e o vzd lávání. Jako hlavní sm r pro svou 

školu si ho zvolila proto, že u ní došlo, jak íká, „k souzn ní s touto pedagogikou“. Zároveň 

v MŠ v Okrouhlici vnímají učitelkyťť Montessori systém jako ucelený, logický a srozumitelný 

systém podložený v deckým výzkumem, který se vyznačuje dlouhodob  úsp šným 

ov ováním v praxi.  

„Prvky Montessori pedagogiky“ jsou zde podle respondentek využívány kv li snazšímu 

legislativnímu postupu. „Prvky“ jsou zde chápány p edevším ve vybraných aspektech. V této 

škole jsou naplňovány principy v kov  smíšené skupiny, kvalifikovaní p ipravení učitelé, 

princip pohybu, princip svobody a samostatnosti a plná vybavenost Montessori pom ckami ve 

všech p ti oblastech. „Prvky“ zde učitelky chápou jako p izp sobování se konkrétním pot ebám 

d tí. „Prvky Montessori pedagogiky“ zde tedy slouží k d sledn jšímu individuáln jšímu 

p ístupu k d tem.  

V Okrouhlici aplikují z alternativních pedagogik pouze „prvky Montessori pedagogiky“.  

V této mate ské škole nalezneme pom cky jak originální zakoupené, tak i autorsky 

vytvo ené.  

Učitelky v tomto za ízení mají možnost srovnávat pouze na základ  pozorování p i praxích 

v mate ských školách s klasickými vzd lávacími plány. ůni jedna z nich ale v takové mate ské 

škole pedagogicky déle nep sobila. Dotazované učitelky z této školy se i za t chto podmínek 
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shodují v názoru, že se d ti z klasického prost edí a d ti z Montessori prost edí jeví odlišn , a to 

p edevším v samostatnosti. Pedagogové v MŠ Slunečnice tvrdí, že „prvky Montessori 

pedagogiky“ mohou splňovat p vodní zám r Montessori systému. Dále jsou názoru, že kdo 

za adí zprvu pouze „prvky“, dále má pot ebu postupn  p ejít k celému kompletnímu Montessori 

systému.  

 

MŠ Humpolec 

Z izovatelka mate ské školy Bambi v Humpolci si zvolila „prvky Montessori pedagogiky“ 

proto, že se jí práv  samostatné „prvky“ zdají jednoduché, účelné a propracované. ůvšak celý 

systém Montessori se z izovatelce školy zdál p íliš striktní a svazující, v nedostatku volné hry 

d tí, v nabídce pouze didaktického materiálu Montessori systému, nebo absenci klasických 

pohádek. Kladem „prvk  Montessori pedagogiky v této škole vidí také systematičnost vedoucí 

d ti k ádu a ukotvení schopnosti organizovat si vlastní volný čas. Dále oceňuje praktičnost 

pom cek, které učí d ti dovednostem praktického života. V neposlední ad  vidí učitelky 

výhody zapojování „prvk  Montessori pedagogiky“ v propracovaném systému vhodné p ípravy 

p edškolák , čerpaném práv  ze systému Montessori. Učitelky se také zmiňují o flexibilit  

t chto „prvk “, a to tak, že je možné pom cky propojovat s aktuálními tématy b žn  

probíranými v mate ských školách.  

Z izovatelka školy a zároveň učitelka se seznámila s Montessori pedagogikou v mate ských 

školách, ve kterých byla na náhledech p ed otev ením školy. „Prvky“ si pedagogové mate ské 

školy zvolili proto, že do školy dochází d ti již od dvou let v ku. Celý koncept Montessori 

systému by, dle jejich názoru, tak malé d ti nezvládaly. Zároveň cht jí d tem umožnit 

svobodnou volbu mezi klasickými hračkami a Montessori pom ckami. Taktéž z d vodu 

nízkého v kového složení cht jí učitelky uplatňovat ve svém výchovn  vzd lávacím p ístupu 

volné hry a pracovat s pohádkami, což by se neslučovalo s p ístupem Montessori pedagogiky 

p i plném uplatn ní tohoto alternativního modelu.  

V mate ské škole Bambi jsou „prvky Montessori pedagogiky“ chápány jako vybrané 

principy v p ístupu k d tem. Zde t mito principy jsou, princip pohybu, princip svobody 

a samostatnosti, práce s chybou, p ipravené prost edí, ád a práce s pom ckami. M žeme zde 

také nalézt snahu o rozpoznání a podporu individuálních senzitivních období d tí. V této 

mate ské škole se setkáme pouze s „prvky Montessori pedagogiky“, žádnou jinou alternativní 

pedagogiku, ani v podob  jejích „prvk “, učitelky neuvádí. Tato mate ská škola je vybavena 
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také Montessori pom ckami – t ída starších d tí je opat ena základními Montessori pom ckami 

ze všech oblastí a ve t íd  mladších d tí jsou pom cky p edevším pro cvičení praktického 

života a smyslové oblasti. Z oblasti matematiky, jazyka a kosmické výchovy jsou pom cky 

zastoupeny jen velmi okrajov . Pom cky jsou ve velké mí e originální zakoupené, jsou zde ale 

i autorsky vyrobené Ěviz P íloha 3.3ě.  

Jedna učitelka z MŠ Bambi zažila fungování MŠ s klasickým vzd lávacím programem 

a v současnosti tedy uvádí, že výhody mezi klasickou MŠ a MŠ s „prvky Montessori 

pedagogiky“ shledává p edevším v rozsahu pom cek a p ístupu ke vzd lávání. Jako výhodu 

zmiňuje také citlivost a respekt k senzitivním fázím d tí a v neposlední ad  všestranný rozvoj 

d tí. Další dv  učitelky z tohoto za ízení srovnávat tyto dva druhy škol nemohou, nemají vlastní 

zkušenosti z MŠ b žného typu. D ti z MŠ s Montessori prost edím jsou podle učitelek 

z mate ské školy Bambi  více vedeny k samostatnosti, jsou více p ipraveny pro praktický život 

a mají usnadn n p echod na základní školu. Pedagožky také zmiňují d ležitost p ístupu k d tem 

a postavení učitele ve vzd lávacím procesu. Pokud v mate ské škole s klasickým vzd lávacím 

programem p sobí pedagog, který p istupuje k d tem s respektem a v duchu partnerství, dbá na 

d sledné dodržování stanovených pravidel a vytvá í d tem p im ené podn tné prost edí, 

mohou d ti v takovéto mate ské škole fungovat tzv. normáln .  

Učitelky z MŠ Bambi jsou toho názoru, že „prvky“ splňují p vodní zám r celostního 

systému Montessori pedagogiky za podmínky, že jsou vhodn  seskládány. Navíc se zmiňují 

o pozitivním vlivu aplikace prvk  v klasických školách Tento pozitivní vliv je učitelkami 

popisován jako obohacování vzd lávacího prost edí a rozší ení možností nabídky materiál . 

 

Vyhodnocení dotazníku členky Montessori ČR, z.s. 
O spolupráci jsem požádala také členky Montessori ČR, z. s., která po ádá diplomové kurzy 

Montessori pedagogiky a další související seminá e. Z p ti rozeslaných dotazník  se mi vrátil 

pouze jeden. Za „prvek Montessori pedagogiky“ lze podle členky Společnosti Montessori, 

Mgr. Kamily Randákové, považovat n který z charakteristických princip  a metod práce. Tyto 

„prvky“ jsou založeny na tom, co Maria Montessori a její spolupracující kolegové popisovali 

jako vývojové pot eby, základní principy, teorie, ov ené metody a didaktiku Montessori 

systému.  

Dotazovala jsem se, zda se respondentka domnívá, že je vhodné kombinovat „prvky“ 

r zných alternativních pedagogických sm r . Montessori p ístup je podle ní velmi otev ený 
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pedagogický systém, do kterého lze aplikovat i další alternativní metody a zp soby práce, 

pokud jsou ovšem v souladu se základními principy Montessori pedagogiky. Respondentka 

uvedla, že se v praxi setkala se dv ma variantami p ístupu k aplikaci „prvk  Montessori 

pedagogiky“.  V první ad  je to aplikace „prvk “ alternativních pedagogik, racionáln  

a logicky uvážených. Tyto „prvky“ jsou čerpány z odborných seminá , literatury či stáží, tedy 

p i zachování základní charakteristiky programu. V druhém p ípad  je to pak aplikace 

kombinace zcela neuvážených, neov ených „prvk “. Tedy toho, co kdo slyšel či letmo vid l 

a odborn  si neov il ani nedohledal podklady.  Jedná se tedy vždy o uvážené užívání 

jakýchkoli „prvk “. Vždy je pot eba tyto prvky vhodn  teoreticky podložit. Zde je t eba 

promýšlet aplikaci vybraných „prvk “ tak, aby vždy p sobily ve prosp ch učení a poznávání 

dít te.  

Další mou otázkou bylo, zda respondentka vidí výhody ve srovnání r zných typ  škol. Tedy 

klasické mate ské školy, školy s „prvky Montessori pedagogiky“, nebo  školy s celým 

konceptem Montessori. Odpov  byla velmi jednoznačná – vše záleží na zp sobu a p ístupu 

k vedení d tí a na celkovém postoji organizace. Je na pedagozích, jak jsou schopni utvá et 

prost edí, doprovázet výchovu d tí a provád t je jejich cestou k poznání. Podle respondentky 

m že být dob e vedená ne-Montessori škola pro d ti p ínosn jší, bezpečn jší a klidn jší než 

nap íklad perfektn  vybavená Montessori škola, kde ovšem není respektující p ístup k d tem 

a kde není pochopena filozofie a základní teorie tohoto pedagogického sm ru. D ležité je 

p edevším profesionální a promyšlené využití vhodn  vybraných princip . Podle respondentky 

lze tak i v dob e vedeném ne-Montessori prost edí vést d ti k samostatnosti, nezávislosti 

a budovat v nich základy osobnosti.  

Jako poslední m  zajímala odpov  na otázku, zda mohou být vybrané „prvky“ aplikované 

v klasickém za ízení vlastn  funkční, zda tedy mohou naplňovat p vodní zám r Montessori 

pedagogiky. Odpov  byla taková, že i „prvky“ samy o sob  mohou být funkční, za 

p edpokladu, že je aplikuje profesionáln  p ipravený pedagog a pr vodce d tí, smýšlející 

v souvislosti s filosofií Marie Montessori. P edevším by se m lo jednat o člov ka, který smýšlí 

moráln , esteticky, eticky a také pedagogicky odborn .  

Celkov  se tedy Kamila Randáková staví k „prvk m Montessori pedagogiky“ velmi 

otev en  a pozitivn . Pokud se k aplikaci t chto „prvk “ p istoupí zodpov dn , mohou p inést 

očekávané výsledky.  
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10.2 Pozorování a rozhovor 

Svá pozorování jsem zam ila p edevším na výskyt Montessori pom cek v prost edí 

vybraných mate ských škol. Pozorovala jsem, zda se pom cky z Montessori systému ve 

vybraných MŠ vyskytují, pop ípad  v jaké jsou kvalit  a v jakém jsou množství. Dále m  

zajímalo, jak je s t mito pom ckami zacházeno v rámci pracovního postupu a zda plní p vodní 

účel pramenící z filosofie Montessori pedagogiky. Zjiš ovala jsem, ve které dob  denního 

režimu jsou pom cky nebo jiné komponenty Montessori pedagogiky používány. Zjiš ovala 

jsem, jakou pozici mají učitelky v daných t ídách, zda jsou pr vodkyn mi, nebo klasickými 

p ednášejícími učitelkami. Pozorování jsem zam ovala také na vyhledávání princip  

Montessori pedagogiky. Zda tedy ve zvolených mate ských školách uplatňují nap íklad práci 

s chybou a kontrolními prvky, princip svobody a samostatnosti, výchovu k míru a podobn . 

Pozorování jsem soust edila také na p ipravenost prost edí a to p edevším u škol, které mají 

v tší množství pom cek.  

Ve všech mate ských školách jsem vedla polostrukturované rozhovory. Rozhovory jsem 

ov ovala fakta uvedená v dotaznících, která se ale nap íklad nedala ov it pozorováním. Dále 

jsem se v rozhovorech hloub ji dotazovala na podn ty učitelek k volb  a aplikaci práv  

Montessori prvk . Zajímalo m , jak se pedagog m p i za azování prvk  Montessori 

pedagogiky pracuje a v čem vidí p ínos. 

 

MŠ Olešná 

V subjektu ZŠ a MŠ Olešná jsem pozorování uskutečnila dne 2Ř. 1. 2016. Nejd íve jsem se 

setkala s vedoucí učitelkou mate ské školy, která je zároveň zástupkyní editelky. Zástupkyn  

m  provedla MŠ a podala mi slovní popis za ízení a materiálního zázemí. Poté m  zavedla do 

t ídy, kde jsou aplikovány „prvky Montessori pedagogiky“. D tí bylo v tento den p ítomno 

pouze dev t, kv li  velké aktuální nemocnosti. 

V rámci pozorování jsem nejprve sledovala pr b h svačiny, která se konala jako vždy 

v jídeln  ve spodním pat e budovy MŠ. D ti se projevovaly klidn  a pom rn  tiše, všechny byly 

slušné a zdravily m  p i prvním shledání. Následoval p esun do t ídy nacházející se v prvním 

pat e, p i kterém byly d ti spo ádané. Ve t íd  už d ti v d ly, že mají čas na práci s pom ckami, 

kterých tam bylo pom rn  velké množství. V této chvíli probíhala volná hra, p i které si ale 

všechny d ti braly ke h e pom cky vybrané z Montessori systému. P ekvapily m  pom cky 

vyrobené, kdy byl jasn  znatelný rukopis domácí dílny, nikoli sériové výroby. Byly to 



Pedagogická fakulta UK Praha                                                         Výsledky šetření 

 

50 

 

červenomodré tyče, hn dé schody nebo r žová v ž, tyto pom cky byly p kn  propracované 

a barevn  nalakované, což oceňuji. D ti se nejen k t mto pom ckám chovaly p kn  a s citem.  

N kolik d tí si vybralo pom cky k činnostem praktického života, t i chlapci pracovali 

s jazykovým materiálem, p ímo v oblasti písmen. Další d ti pracovaly se smyslovým 

materiálem. Učitelka byla po celou tuto dobu volných her p ítomna. N kdy pozorovala, 

ve chvílích, kdy vid la, že je nutné n kde pomoci nebo zasáhnout, na to byla p ipravena. 

Nap íklad v situaci, kdy se jednomu chlapci neda ilo vhodn  uklidit své pracovní místo do 

p vodní podoby, napomohla mu učitelka názornou ukázkou vhodného zp sobu úklidu.  

Po zhruba 25 minutách volné hry následoval pokyn k úklidu. Učitelka jej ekla tichým 

hlasem a d ti bez prodlevy začaly reagovat. Všechny d ti se následn  sešly na elipse, po které 

chodily. Poté si na ni p inesly sedáky, na kterých se usadily. Potom následoval komunitní kruh 

k týdennímu tématu – cestování, konkrétn  Čína a Velká čínská ze . Po komunitním kruhu se 

d ti odebraly s  učitelkou do šatny, kde se p estrojily k pobytu venku. Po návratu z procházky se 

d ti op t p evlékly, vykonaly nezbytnou hygienu a p emístily se do jídelny na ob d. Následoval 

odpolední klidový režim a odchod d tí po ob d . Po klidových aktivitách, jako jsou četba 

a prohlížení knih, následovaly odpolední volné hry a postupný odchod d tí dom . 

B hem tohoto dopoledního programu jsem zde mohla pozorovat, ov ovat či doplňovat 

informace z dotazník  a p idávat další poznatky. Ve vzd lávacím procesu jsem identifikovala 

tyto principy: 

 princip svobody a samostatnosti 

 p ipravené prost edí 

 práce s pom ckami z Montessori systému 

 princip pohybu 

Práce s pom ckami zde fungovala jasn  a p sobila na m  dob e. V prost edí m  mile 

p ekvapily pom cky, a to jak vyrobené, tak zakoupené. Ocenila jsem jejich vhodné inspirativní 

uspo ádání na relativn  malém prostoru a p ístup d tí k vlastnímu pracovnímu prostoru p i práci 

s pom ckami.  

Bylo mi umožn no nahlédnout do dokumentace za ízení, abych mohla zjistit, jakým 

zp sobem je Montessori pedagogika zakomponována do školního vzd lávacího programu. 

„Prvky“ jsou uvedeny v ŠVP zmínkou v rámci charakteristiky školy, o za azování „prvk  

Montessori pedagogiky“ a stejná poznámka se nachází v popisu organizace vzd lávání. V jedné 

t íd  jsou použity „prvky Montessori pedagogiky“ pro obohacení ŠVP a jsou rozpracovány 
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v souladu s RVP PV. Dále jsou v ŠVP krátce rozepsány dílčí cíle v návaznosti na činnosti 

pramenící z Montessori systému. Kompetence k učení je naplňována t ístupňovou výukou 

z Montessori systému, kompetence k ešení problém  je naplňována prost ednictvím 

kontrolních prvk  pom cek, kompetence komunikativní je naplňována respektující 

a rovnocennou komunikací a kompetence činnostní a občanské jsou naplňovány principem 

svobodné volby činnosti a samostatnosti.  

Vzhledem k povaze aplikovaných „prvk  Montessori pedagogiky“ se domnívám, že zde 

v dob  mého pozorování byly principy Montessori pedagogiky naplňovány, a to i navzdory 

tomu, že se nejedná o ryze Montessori školu.   

MŠ Pacov 

V mate ské škole v Pacov  Za Branou jsem se zúčastnila pozorování dne 14. 1. 2016. 

MŠ má n kolik p ízemních budov propojených spojovacími krčky. Budova je t sn  p ed 

rekonstrukcí. Každé z budov, ve kterých jsou zároveň t ídy, náleží vlastní vchod. Po kratším 

obhlédnutí objektu jsem vstoupila skrze jednu z šaten do t ídy pro d ti s vadami eči. Tam jsem 

oslovila učitelku s prosbou o vyhledání editelky. Učitelka bez váhání požádala dv  d ti, aby m  

za editelkou zavedly. D ti bez prodlení zanechaly své činnosti a pouhým pohledem mi 

naznačily, že m  do kancelá e odvedou. Vedly se za ruce a spletitými chodbami m  dovedly až 

k editelce. Slušn  zaklepaly na dve e a k editelce m  uvedly.  

editelka m  nejprve seznámila se svými spíše negativními zkušenostmi se zájemci 

o náhled, práv  kv li prvk m Montessori pedagogiky. P ed pár lety do jejich mate ské školy 

v Pacov  p ijel editel jiné mate ské školy se dv ma učitelkami. Zajímali se o „prvky 

Montessori pedagogiky“, ale pouze v teoretické podob . ůni po opakovaných nabídkách 

editelky nem li zájem se podívat na skutečné využití a aplikaci prvk . Proto vedení této MŠ 

jen s velkou ned v rou p ijímá studenty a zájemce na náhledy. 

editelka mi ochotn  sd lila veškeré informace o cest  jejich MŠ k Montessori prvk m 

a o nadšení celého pedagogického sboru pro pedagogiku M. Montessori. Montessori 

pedagogika se aplikuje ve všech čty ech t ídách v MŠ v Pacov . 

editelka m  následn  po našem rozhovoru provedla prostorami mate ské školy, kde jsem 

v každé t íd  m la možnost nahlédnout do b žného denního režimu a pohovo it s učitelkami ve 

t ídách. Ve všech čty ech t ídách se nacházejí police vyhran né pro pom cky ze systému 

Montessori, a to jak pom cky zakoupené, tak i mnoho vyrobených. V n kterých t ídách bylo 
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pom cek více, v n kterých bylo jen menší množství. Z Montessori pedagogiky jsem dále 

v tomto za ízení vypozorovala aplikaci t chto princip : 

 princip svobody a samostatnosti 

 p ipravené prost edí 

 princip pohybu 

 respekt k senzitivním fázím 

Uplatňují zde také elipsu, tedy nep vodní Montessori prvek.  

Učitelky ve všech t ídách jednaly s d tmi velmi klidn  a mluvily klidným p im eným 

hlasem. Ve t ídách fungovala sjednaná pravidla, která všechny d ti v dob  mé p ítomnosti 

dodržovaly, navíc se navzájem na jejich dodržování upozorňovaly.  

Po p íchodu d tí probíhala volná hra, p i které jsem pozorovala interakce mezi d tmi. 

Dále následovala svačina d tí ve t ídách u stolečk . Po svačin  se v režimu dne nachází práv  

zmiňovaná elipsa společn  s komunitním kruhem, kde probíhá povídání k aktuálnímu tématu. 

Tímto tématem bylo v den mého pozorování lidské t lo. Poté se d ti p emístily do šatny, kde se 

společn  chystaly k pobytu venku. V tento den byly na zahrad , kde je mnoho prostoru 

k volnému pohybu. Po pobytu venku následoval ob d a poté klidové aktivity a odpočinek. 

Po odpolední svačin  d ti pr b žn  odcházely s rodiči dom . Do této doby m ly d ti čas op t 

pro volnou hru. B hem odpoledních hodin tak d ti mohly pracovat s Montessori pom ckami 

nebo si hrát s b žnými hrami a hračkami. Vzhledem k d slednému uplatňování principu 

svobody a samostatnosti jsem v této MŠ nabyla dojmu, že i zde jsou p vodní zám ry 

Montessori pedagogiky naplňovány. ůčkoli škola neoplývá p ílišným množstvím Montessori 

pom cek, pedagogové se zde snaží dodržovat individuální p ístup, ale také respektovat 

senzitivní období d tí. 

 

MŠ Dubovice 

V mate ské škole v Dubovicích jsem byla na plánovaném pozorování dne 1ř. 1. 2016 po 

úvodní telefonické dohod  s editelkou.  

Po p íchodu do MŠ se m  ujala jedna z učitelek, editelka v té chvíli ješt  nebyla p ítomna. 

Po uvedení do t ídy m  učitelka seznámila s tím, jak bude probíhat jejich den. Dohodly jsme se, 

jak bude také vypadat mé pozorování. Dostala jsem svolení k fotografování polic, rozmíst ní 

materiálu a prostorového uspo ádání.  
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Tato mate ská škola byla v dob  mého pozorování z velké části vybavena pom ckami 

z Montessori systému. Mohli jsme také najít b žné hračky, jako jsou nap íklad panenky 

a miminka. Tyto hračky zde byly zakomponovány do oblasti praktického života. D ti si tedy 

mohly vyzkoušet péči o dít . Zmíním se ješt  o výskytu p írodních stavebnic, které nejsou 

p ímo „prvky Montessori pedagogiky“, ale jsou kompatibilní nap íklad s prvky waldorfské 

pedagogiky nebo odpovídají zám r m n kterých princip  Montessori.  

D ti se v dob  mého ranního p íchodu postupn  scházely. N které v rámci ranních her 

odcházely s učitelkou do vedlejší t ídy kv li cvičení s flétničkami, kde se následn  skupinky 

vyst ídaly. Ostatní d ti z staly v p vodní t íd , kde si svobodn  mohly volit pom cky 

a materiál. Dv  d ti odešly do malé místn stky v zadní části t ídy, kde byl jakýsi ateliér, a tam 

samostatn  tvo ily. B hem p íchod  d tí jsem zaregistrovala n kolik d tí, které ješt  nebyly 

zcela normalizované a odpoutané od matky. Pro tyto d ti byly ve t ídách u oken stupínky, 

ze kterých d ti pro lepší pocit mohly rodič m  okna mávat. P sobilo to jako velmi uklidňující 

prvek. Učitelky v t chto chvílích také kladn  a p átelsky p sobily na plačící a tesklivé d ti.  

Ve čtvrt na deset učitelka oznámila, že se nachýlil čas ke svačin . D ti se tedy začaly 

postupn  p emis ovat k okénku výdejny, kde od kucha ky obdržely talí ek s namazaným 

kouskem pečiva a s kouskem zeleniny dle vlastní volby. V n kolika p ípadech se stalo, že d ti 

odnášely zp t celý nedotčený chléb. Kucha ka v tomto p ípad  nabízela variantu suchého 

pečiva – n kdy d ti p ijaly, n kdy odcházely bez svačiny. Deset minut p ed desátou hodinou 

učitelka upozornila, že se p iblížil čas společného setkání na elipse. 

D ti se na elipse začaly postupn  shromaž ovat. N které sed ly v klidu, n které velmi 

neklidn . Učitelka byla trp livá a v klidové a tiché poloze čekala na všechny d ti. V této chvíli 

dorazila také editelka, která se plynule zapojila mezi d ti na elipsu. Na úvod setkání učitelka 

upozornila na andulky, které byly celé ráno velmi hlasité, to proto, že je b hem rána nikdo z d tí 

nenakrmil a nev noval jim pozornost. Ihned se ale hlásilo mnoho d tí, že tento úkol obstará. 

Když byli všichni zp t na elipse, pustila učitelka hudbu a následovala ch ze po elipse 

s p ipraveným materiálem Ěkonstruktivními trojúhelníkyě. D ti sice velmi p kn  s trojúhelníky 

manipulovaly, ale na elipse se postrkovaly a byly pom rn  dost hlučné. Na konci skladby se 

všechny posadily na elipsu a následovala ukázka práce s konstruktivními trojúhelníky, kterou 

p edvedla učitelka. Učitelka ud lala ukázku se dv ma trojúhelníky zcela beze slov a následn  

vybídla d ti, kdo by si cht l jít práci s touto pom ckou vyzkoušet. Op t bylo zájemc  mnoho. 

Učitelka postupn  vybrala t i d ti, které si na elipse manipulaci s trojúhelníky cvičily. editelka 
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poté upozornila, že kdo již nemá zájem pracovat ani pozorovat, m že se v tichosti odejít napít, 

chystat a p evlékat k pobytu venku. N které d ti se odebraly k nápoj m, zhruba polovina jich 

z stala na elipse a m ly zájem si ješt  práci vyzkoušet. Učitelka rozhodla, že by to všechny d ti 

nestihly, a tak se s d tmi dohodla, že n které budou s trojúhelníky pracovat b hem odpoledne. 

Zbylé d ti na elipse tedy postupn  svou práci ukončovaly a také se p emis ovaly k p íprav  na 

pobyt venku. 

Vzhledem ke krásnému zimnímu počasí d ti s učitelkou a editelkou šly na nedaleký 

kopeček, kde b hem pobytu venku sáňkovaly, bobovaly a užívaly si her ve sn hu. Po návratu 

z pobytu venku se d ti p evlékly, vykonaly nezbytnou hygienu a p esunuly se ke stolečk m ve 

t íd  na ob d. Ob dy do mate ské školy dováží z blízkého statku, kde va í v biokvalit  

a jídelníček je p izp soben d tem, spot ebnímu koši a hygienický požadavk m. Po ob d  

následovaly klidové aktivity na lehátkách v druhé t íd . D ti si l žkoviny chystaly samy 

z poliček. P i odpočinku zn la relaxační klidná hudba a okna byla lehce zatemn na. Mladší d ti 

usnuly, starší d ti pouze odpočívaly a po zhruba 45 minutách se d ti, které neusnuly, p esunuly 

do vedlejší t ídy, kde si mohly vzít aktivity ke stolečku nebo knihu. Po klidových aktivitách 

a probuzení ostatních d tí následovala svačina ve stejném systému jako v dopoledních 

hodinách. Po svačin  už následovaly volné hry d tí s materiálem, který si d ti samy zvolily 

a postupný odchod d tí dom  s rodiči. 

V programu mate ské školy v Dubovicích jsem pozorovala mnoho princip , jsou to tyto: 

  princip p ipraveného prost edí 

 princip v kové heterogenity 

 princip svobody a samostatnosti 

 práce s chybou a kontrolními prvky 

Ov ila jsem tedy informaci z dotazník , kde bylo uvedeno, že se snaží z prvk  postupn  

p echázet k celému konceptu Montessori pedagogiky. Pom cky zde ale adí naopak než 

v systému Montessori, tedy zprava do leva.  V Montessori systému se pom cky adí v opačném 

sm ru a to z leva doprava jako p íprava na čtení a psaní. Tato mate ská škola má sice dv  

homogenní t ídy, ale ob  se vzájemn  b hem celého dne prolínaly a byla zde velká snaha 

o docílení práv  v kové heterogenity. Učitelky i editelka p istupovaly k d tem mile a klidn  

a vždy hovo ily klidným tlumeným hlasem. Montessori „prvky“ jsou ve školním vzd lávacím 

programu zakotveny formou p ílohy, kde je velmi p kn  propracována návaznost na RVP PV. 
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Evaluace pln ní cíl  zvolených s ohledem na aplikaci „Montessori prvk “ probíhá v rámci 

m síčních evaluací tematických blok . Dále evaluace probíhá pr b žn  slovn  p i 

pedagogických radách. 

Škola na m  p sobila dojmem, že jsou zde naplňovány principy Montessori pedagogiky.  

Usuzuji tak p edevším z bohatého vybavení školy  Montessori pom ckami.  D ležitá je také 

iniciativa rodič , na jejímž základ  škola vznikla.  

 

MŠ Okrouhlice u Havlíčkova Brodu 

V mate ské škole v Okrouhlici jsem byla p ítomna na pozorování dne Ř. 2. 2016.  Po mém 

p íchodu se m  ujala z izovatelka, zároveň jedna z učitelek. V mate ské škole p sobí dv  

učitelky. Učitelky se občas p echází mezi mate skou školou a v zá í otev enou školou základní 

– učitelky učí nap íklad angličtinu v mate ské škole i v základní škole.  Celková prohlídka MŠ 

již nebyla t eba, již jsem ji n kolikrát navštívila v rámci spolupráce s naší MŠ. Z izovatelka m  

tedy seznámila s obm nami v uspo ádání prostoru a aktuálními zm nami ve škole.  Pom cky 

jsou zde azeny v prostoru op t naopak, tedy zprava do leva. V Montessori systému se pom cky 

uspo ádávají v opačném sm ru, a to zleva doprava jako p íprava na čtení a psaní.  

B hem brzkých ranních hodin d ti postupn  p icházely do MŠ. Po svém p íchodu 

a individuálním pozdravení učitelky m ly možnost svobodné volby materiál  a pom cek. Když 

se sešly všechny d ti, učitelka dala pokyn k tomu, aby si d ti šly vzít boty a p ipravit se ke 

dve ím. Všichni společn  se poté p emístili na malou zahrádku náležící ke škole, zde se d ti 

prob hly a následovala malá rozcvička na čerstvém vzduchu. Toto celé trvalo nanejvýš 10 

minut a d ti se p esunuly zp t do školy, kde vykonaly nezbytnou hygienu. Dále ve t íd  

následovala p íprava míst ke svačení, samotná svačina a úklid po ní. Vše si d ti vykonávaly 

samy – mazání pečiva i umývání nádobí ve velikostn  p izp sobené pln  funkční kuchyni, která 

je součástí vybavení t ídy. D ti mohly svačit pr b žn , k čemu m ly vyhrazeno zhruba p l 

hodiny. 

Po svačin  se d ti sešly na elipse, po které nechodily. Probíhaly zde ale aktivity komunitního 

kruhu, a také se zde hovo ilo o aktuálním tématu. Po elipse nastal čas na projektové aktivity. 

Podle učitelek se velmi často ve škole zpívá.  

V den mé p ítomnosti učitelky p izp sobily téma aktuální situaci – jedno z d tí bylo v ten 

den nep ítomno z d vodu otravy léky. Učitelky tedy s d tmi probíraly problematiku lék  

v domácnostech, kdo jim m že lék podat a že léky v platech nejsou bonbony. Na rozhovory 
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voln  navázaly dramatizací p íb hu o pejskovi, který sn dl léky, bylo mu velmi špatn  

a kočička musela zavolat léka e, aby mu pomohl.   

Po této společné aktivit  následovala p íprava na pobyt venku a samotný pobyt venku. 

V tento den šly d ti s učitelkami do nedalekého lesa, cestou probíhaly spontánní rozhovory 

s d tmi či zp v písní. Po návratu z procházky se d ti p evlékly, vykonaly náležitá hygienická 

opat ení a odebraly se k p íprav  míst na ob d a samotnému ob du. Po ob d  si d ti svá místa 

op t uklidily, te  si ale nádobí neumývaly, nebo  jej vkládaly samostatn  do myčky nádobí, 

kterou následn  ovládala učitelka. N které d ti v této dob  odcházely s rodiči dom . 

Naob dvané d ti odešly do koupelny, kde si vyčistily zuby a umyly se po ob d . Následn  se 

p emístily do horní části t ídy, kde si op t samy p ipravily l žkoviny k odpočinku. B hem 

odpočinku učitelka četla pohádky či p íb hy. N které d ti usnuly, jiné m ly možnost dalších 

klidových aktivit, jako je prohlížení knih, četba nebo volná kresba. Po čase vymezeném 

odpočinku d ti postupn  vstávaly a samostatn  si uklidily své l žkoviny a chystaly se na 

odpolední svačinu. B hem odpoledne probíhaly v MŠ, volné hry d tí. D ti op t m ly 

svobodnou volbu materiál  a pom cek. Byla nabízena také n mčina, angličtina, a to vždy 

hravou formou jako seznamování d tí s jazykem, navíc v propojení s tématem z MŠ. Dále byla 

v nabídce odpoledních aktivit hudební činnost, tvo ení pro rodiče s d tmi, kroužek va ení dle 

zájmu d tí nebo také program „Šance pro vaše dít “ Ěspolupráce rodič  a d tí v rámci p ípravy 

d tí do školyě. 

V mate ské škole v Okrouhlici jsem m la možnost pozorovat „prvky“ pramenící p edevším 

ze snahy aplikovat vybrané principy Montessori pedagogiky. T mito principy jsem p i 

pozorování shledala: 

 p ipravené prost edí 

 princip v kové heterogenity 

 princip pohybu 

 princip svobody a samostatnosti 

Byl kladen velký d raz na význam osobnosti učitele. Zde se ale musím zmínit o zcela 

nekompatibilním chování editelky MŠ, které nebylo slučitelné s filozofií pedagogiky Marie 

Montessori. editelka byla za mé p ítomnosti stále ve t íd , projevovala se jako velmi silná 

a dominantní osobnost.  Na rozdíl od pojetí Montessori pedagogiky m la velmi odlišné 

postavení ve vztahu učitel-dít . Na d ti mnohdy mluvila hlasit  a p edevším p íkazovým 
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zp sobem. Nejednala s nimi tedy p íliš respektujícím p ístupem a byla p ísná a striktní, 

v n kterých chvílích z mého pohledu zbytečn . 

„Prvky Montessori pedagogiky“ zde byly zakotveny v ŠVP jako rozpracované bloky 

provázané s p ti vzd lávacími oblastmi, klíčovými kompetencemi a s dílčími cíli z RVP PV. 

Evaluace „prvk “ v rámci jejich uplatn ní v praxi probíhá písemn  na p ipravených formulá ích 

a to m síčn . Jak už jsem se ale zmínila, i v rámci zp tné vazby k vyhodnocení dotazník  se zde 

učitelky snažily o pr b žný p echod z pouhých prvk  na celý koncept Montessori pedagogiky. 

Z izovatelka MŠ uvedla, že na prvcích začínali jako na odrazové linii a že cht jí se posouvat 

novým sm rem dále. Pouhé „prvky“ už pro n  nejsou dostačující a i v rámci profesního 

a osobnostního rozvoje učitelek cht li na komplexní pedagogiku Montessori co nejd íve p ejít. 

Škola je kompletn  vybavena Montessori pom ckami a je zde uplatňována v tšina princip  

Montessori pedagogiky. Vzhledem k tomu, že vedení školy nejedná zcela dle pedagogiky Marie 

Montessori, nedá se zde hovo it o kvalitním obrazu Montessori pedagogiky. Je zde ale velká 

snaha o nápravu této skutečnosti. 

 

MŠ Humpolec 

V mate ské škole Bambi kindergarten v Humpolci, kde v současnosti p sobím jako učitelka 

a zároveň editelka, jsem si sjednala po dohod  v kolektivu pozorování na den 1. 2. 2016. 

Prohlídka mate ské školy se nekonala z d vodu mého p sobení v této mate ské škole. 

Tato t ída je vybavena pom ckami Montessori, p edevším z oblasti praktického života, a to 

z d vodu nízkého v ku docházejících d tí. Dále jsou zde v malém množství zastoupeny 

pom cky ze smyslové oblasti a velmi malým procentem se zde vyskytují i pom cky z oblasti 

matematiky, jazyka a kosmické výchovy. V neposlední ad  se ve t íd  mladších d tí také 

nachází p im ené množství b žných d tských hraček, jako jsou panenky, d tská kuchyňka či 

plyšové hračky nebo autíčka.  

Den v MŠ Bambi začíná již v 6 hodin ráno, kdy do školy p icházejí první d ti, postupné 

p icházení d tí probíhá do Ř hodin. D ti se do této doby scházely v dolní t íd , kde se p es den 

nacházejí mladší d ti. V dob  p íchod  m ly d ti možnost volné hry a to jak s b žnými 

hračkami, tak i s pom ckami Montessori. Tato možnost volby práce s materiály byla zvolena 

z d vodu nízkého v kového složení d tí a také proto, že p i sestavování ŠVP se kolektivu jevilo 

vhodn jší nabídnout d tem volbu mezi t mito dv ma skupinami „prvk “.  
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Po p íchodu všech d tí do školy se starší d ti odd lily a odešly na dopolední program do 

t ídy v prvním pat e budovy MŠ. Dalším bodem v programu dne byla svačina, mladší d ti 

dostaly svačinu již hotovou, pouze si samostatn  dle své vlastní volby mohly brát ovoce nebo 

zeleninu. Starší d ti si svačiny chystaly samy, mazaly si pečivo a též si braly dle svého uvážení 

ovoce nebo zeleninu. Po svačin  si starší d ti také samy umývaly nádobí v pln  funkční 

kuchyni, která se v této t íd  nachází.  Když se d ti nasvačily, probíhal program v obou t ídách 

velmi podobn , lišil se jen ve sledu aktivit. Starší i mladší d ti zahájily den elipsou, po které 

chodily za doprovodu klidné relaxační hudby s pom ckami i bez nich. Zpívaly uvítací píseň 

a probíhal komunitní kruh k aktuálnímu tématu se zapojením p izp sobených prvk  kritického 

myšlení. Momentální téma, které bylo pro d ti p ipraveno, bylo povolání, zam stnání a emesla. 

D ti si tedy povídaly o tom, jaká povolání znají a čím by cht ly být, až budou velké. Také si 

zadaly úkol, že si každý p inese do MŠ pom cku, nástroj nebo náčiní, které náleží n jakému 

emeslu nebo povolání. 

Starší d ti se poté p emístily do učebny za rodilým mluvčím, kde je čekala lekce angličtiny. 

V této dob  se mladší d ti v novaly ízené činnosti, prezentaci pom cek, početním hrám, 

výtvarné činnosti, dramatické činnosti, d tské józe nebo hudebním chvilkám. Po ukončení lekce 

angličtiny starších d tí se mladší d ti rozd lily na skupiny a v t ch také absolvují angličtinu. 

Starší d ti naopak čekala výtvarná aktivita, prezentace pom cek, dechové a logopedické 

cvičení, početní hry, dramatické činnosti nebo hudební chvilky. Po t chto ízených činnostech se 

d ti odcházely společn  napít, na toaletu a následn  se všechny p emístily do šatny v p ízemí 

školy, kde se p evlékly k pobytu venku. Učitelky byly stále p ítomny v p ípad , že by je n kdo 

z d tí požádal o pomoc nebo tehdy pokud by vid ly úp nlivou, nicmén  marnou snahu d tí 

o samostatné oblékání.  

Poté d ti odcházely dle klimatických podmínek na zahradu MŠ nebo na procházku m stem. 

Učitelky se snažily vyhledávat stále nové vycházkové trasy a vycházky mají vždy cíl, aby 

d tem nep ipadaly stereotypní. V den mého pozorování se d ti šly podívat na stanici hasič , 

kde jim bylo p edvedeno vybavení a mohly se dokonce posadit do hasičského vozu, což 

p edevším pro chlapce bylo velkým zážitkem.  

Po návratu do školy se d ti p evlékly, vykonaly nezbytnou hygienu a odešly společn  do 

jídelny nacházející se v p ízemí na ob d. D ti si samy p ipravily svá místa ke stolování, 

p ipravily si prostírání a p íbory. Starší d ti si samy p inesly na svá místa hlavní chod. Polévku 

dostaly všechny d ti od učitelek z bezpečnostních d vod . Následn  si d ti zase uklidily svá 
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místa. Odnesly nádobí na vyhran ná místa. D ti se po ob d  rozešly do svých koupelen, kde se 

umyly a starší d ti si vyčistily zuby. Následn  se mladší i starší d ti p evlékly do pyžam 

a chystaly se na odpočinek. Zde byly stále p ítomny učitelky pro p ípad, že by je n kdo požádal 

o pomoc. Mladší d ti a část starších d tí v tšinou usíná p i čtení pohádky. D ti, které neusnou, 

mají možnost alternativních klidových aktivit, jako je práce s pom ckami nebo prohlížení knih 

a volná kresba. P edškolní d ti odpočívaly na lehátcích ve t íd . V dob , kdy d ti spí, se jedna 

z učitelek v nuje p íprav  p edškolních d tí do školy s pomocí Montessori materiálu, 

pracovních list , grafomotorických cvičení a dalších aktivit.  

Po t chto klidových aktivitách a p íprav  p edškolních d tí následovalo postupné vstávání 

d tí, úklid l žkovin, který si d ti obstarávaly samy, dále poté p íprava na svačinu. Starší d ti si 

znovu chystaly svačiny samostatn  a také umývaly nádobí. Po svačin  b hem odpoledne d ti 

postupn  odcházely dom  s rodiči, probíhala volná hra d tí, d ti m ly v t chto chvílích čas 

vymezený na práci s pom ckami. V p l čtvrté se d ti op t spojily do t ídy menších d tí 

v p ízemí školy, kde m ly možnost volné hry i s hračkami. B hem odpoledne také prob hly 

další volitelné aktivity, jako je individuální logopedie nebo kroužek keramiky. Škola funguje do 

1Ř hodin. 

V MŠ Bambi jsou „prvky Montessori pedagogiky“ zakotveny v ŠVP zmínkou o zapojování 

prvk  a pom cek této alternativní pedagogiky. Tyto zmínky se v ŠVP nachází v popisu obecné 

charakteristiky školy, v popisu psychosociálních podmínek, dále mezi metodami a formami 

vzd lávací práce a v prost edcích pln ní cíl . P i svém pozorování jsem zaznamenala 

p edevším využívání a aplikaci princip  vybraných z celého konceptu Montessori pedagogiky. 

Konkrétn  se jednalo o tyto principy:  

 princip pohybu 

 princip svobody a samostatnosti 

 princip p ipraveného prost edí 

 práce s chybou a kontrolními prvky 

 normalizace dít te 

 respekt k senzitivním fázím 

Znatelná byla také snaha o vhodné udržení hranic osobnosti učitele a principu vedení, kde je 

snaha o respektující p ístup.  
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Evaluace pln ní smyslu aplikovaných prvk  Montessori pedagogiky v rámci filosofie Marie 

Montessori probíhala pouze ústn  na pedagogických radách v pr b hu celého školního roku, 

nikoli však písemn . 

Myslím si, že v této škole je znatelná velká snaha o naplňování princip  Montessori 

pedagogiky. M žeme zde sice objevit klasické hračky, které se určit  s Montessori systémem 

neshodují. D ti však mohou svobodn  volit mezi Montessori materiálem a práv  hračkami. 

Ve všech sm rech se tak pedagožky snaží p izp sobit pot ebám d tí a zároveň se shodovat se 

zvolenými „prvky Montessori pedagogiky“. 

 

Zde bych se ješt  jednou zmínila o svém p vodním pracovišti, které bylo prvním popudem 

pro studium Montessori pedagogiky. ůnglická mate ská škola The Tiny ĚHavlíčk v Brodě m la 

ve svém školním vzd lávacím programu uvedeny „prvky Montessori pedagogiky“. Tyto prvky 

byly uvedeny v rámci popisu obecné charakteristiky školy a krátkou zmínkou v charakteristice 

vzd lávacího programu. V této mate ské škole ale probíhal den zcela b žn , jako v klasické 

mate ské škole s b žným školním vzd lávacím programem. P i ranním scházení d tí byly 

realizovány volné hry d tí, ovšem s b žnými hračkami. Pom cky ze systému Montessori 

pedagogiky se zde totiž nenacházely. Poté p i relaxační hudb  d ti absolvovaly elipsu, která je 

ovšem nep vodní prvek Montessori systému. Svačina probíhala společn  v jídeln  – d ti 

dostaly již p ipravenou svačinu a jejich jediným úkolem bylo uklidit si po svačin  talí . 

Následoval b žný komunitní kruh a ízené činnosti, které jsem už znala z b žných mate ských 

škol, ve kterých jsem p sobila jako praktikantka Ěvýtvarné činnosti, cvičebné chvilky nebo 

dramatizace dle tématu týdneě. Po ízené činnosti následoval pobyt venku na zahrad  MŠ nebo 

procházka v okolí MŠ. Po návratu z pobytu venku d ti společn  odcházely na ob d a po ob d  

následoval odpočinek. Zde ovšem všechny d ti musely odpočívat, nebyla zde žádná možnost 

volby klidových aktivit. Po probuzení d tí následovala op t společná svačina a dále volné hry 

d tí s hračkami. B hem odpoledních aktivit probíhaly skupinové lekce angličtiny vedené 

rodilou mluvčí, kroužek irských tanc  nebo keramika. Denní programy byly velmi jednotvárné 

a v bec nebyly p izp sobovány aktuálním pot ebám senzitivních období d tí, jak jsem pozd ji 

zjistila po absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky. 

Zde tedy nem žeme hovo it o vybraných principech Montessori pedagogiky, nebo  se zde 

ani žádný z princip  Montessori systému nevyskytoval. V bec zde tedy nem žeme 

identifikovat jakékoli znaky Montessori  pedagogiky, vzhledem k naprosté absenci by  jen 
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„prvk   Montessori  pedagogiky“. Jednalo se tedy o pouhý reklamní tah firmy, který m l za cíl 

nalákat rodiče uvád ním nepravdivých informací o používání prvk  této alternativní 

pedagogiky. Škola m la mnoho Ěnejen finančníchě potíží a v roce 2015 v souvislosti 

s insolvenčním ízením ukončila svou činnost.    
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11 Vyhodnocení výzkumných otázek 

Ve vypracovaném šet ení jsem porovnávala p t mate ských škol na Vysočin , které uvádí ve 

svých vzd lávacích programech, že užívají „prvky Montessori pedagogiky“.  

První výzkumná otázka zn la: Jak vedení a učitelky mateřských škol s „prvky 

Montessori pedagogiky“ definují termín „prvek Montessori pedagogikyť Ve všech 

vybraných školách se ukázalo, že vedení i učitelky chápou pod pojmem „prvek Montessori 

pedagogiky“ jednotlivé principy, vybrané z celého konceptu Montessori systému. Dále t mito 

„prvky“ učitelé z vybraných škol vnímají také didaktický materiál Marie Montessori. Školy si 

tedy zvolí část, neboli „prvek“ ze systému Montessori  pedagogiky, který jim nejvíce vyhovuje, 

a ten následn  za adí. Na výb ru „prvk “ ve všech školách spolupracovalo vedení školy 

s pedagogickým kolektivem. Jako p ínosné vnímám fakt, že pro lepší celkové pochopení 

konceptu Montessori pedagogiky, i pro správné používání zvolených „prvk “, učitelé 

z vybraných MŠ absolvovali kurzy Montessori pedagogiky.  

Další výzkumná otázka byla: Je možné identifikovat „prvky Montessori pedagogiky“ ve 

vzdělávacích procesech v praxi těchto předškolních zařízení a jak jsou tyto „prvky“ 
uplatňoványť B hem pozorování jsem ve všech zvolených mate ských školách skutečn  

vysledovala „prvky Montessori  pedagogiky“ ve vzd lávacích procesech. ůni v jedné mate ské 

škole se neukázalo, že by „prvky“ nebyly aplikovány do praxe. Učitelky v mate ských školách 

uplatňovaly p edevším práci s didaktickými pom ckami ze systému Montessori pedagogiky. 

Z didaktického materiálu Montessori byly nejčast ji používány pom cky z oblasti praktického 

života. Tyto pom cky byly voleny p edevším vzhledem k cenové dostupnosti a také proto, že se 

ve velké mí e dají poskládat z b žných domácích pot eb. Ve všech pozorovaných školách jsem 

dále vid la také hn dé schody, r žovou v ž a červeno modré délkové tyče. Mnohdy byl další 

materiál vytvo en samotnými učitelkami, nap íklad laminovanými kartami s kolíčky a podobn . 

Složení a množství pom cek v každé škole je závislý na finanční situaci jednotlivých subjekt . 

Ve zkoumaných MŠ byla pozorována aplikace následujících princip  z Montessori pedagogiky: 

princip pohybu, princip svobody a samostatnosti, princip p ipraveného prost edí, princip v kové 

heterogenity, práce s chybou a kontrolními prvky a respekt k senzitivním fázím. Princip pohybu 

jsem mohla sledovat v pr b hu celého dne. Princip svobody a samostatnosti byl uplatňován 

také b hem celého dne v MŠ. Princip p ipraveného prost edí byl naplňován p edevším ve 
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t ídách b hem ízených činností a dále nabídkou pom cek p i volných hrách. Práci s chybou 

a kontrolními prvky jsem sledovala b hem práce d tí s pom ckami Montessori. Práce 

s pom ckami probíhala nejčast ji p i volných hrách. Tyto principy jsem sledovala 

v pedagogické praxi b hem jednoho dne v každé mate ské škole. Jsem si ovšem v doma toho, 

že tento rozsah výzkumu nem že poskytnout p íliš reprezentativní údaje, lepších výsledk  by 

byl možné dosáhnout dlouhodob jším pozorováním. Uplatňované principy byly aplikovány 

v souladu s Montessori pedagogickým systémem. Stejn  tak bylo velmi dbáno na správné 

používání Montessori  pom cek. K tomuto účelu učitelky pracující s „prvky Montessori 

pedagogiky“ absolvovaly seminá e Montessori pedagogiky.  Kurz Montessori pedagogiky byl 

pro učitelky z vybraných mate ských škol cestou vedoucí k pochopení Montessori pedagogiky 

jako celku a také klíčem k výb ru princip  pro své individuální praxe.  

T etí výzkumnou otázkou bylo: Je možné „prvky Montessori pedagogiky“ identifikovat 

ve ŠVP mateřských škol zahrnutých do šetření a jak jsou tyto „prvky“ evaluovány 
v rámci jejich uplatnění v praxi jednotlivých mateřských škol? P i šet ení jsem 

v dokumentaci všech zvolených mate ských škol našla zapracovány „prvky Montessori 

pedagogiky“. V n kterých školách to byla pouze stručná a obecná zmínka typu „školka 

s využitím prvk  Montessori pedagogiky“ nebo „ŠVP obohacujeme prvky Montessori 

pedagogiky“. Ve dvou z p ti vybraných škol m li propojení RVP PV s Montessori pedagogikou 

rozpracováno více. V jedné mate ské škole se jednalo o širší rozepsání do tematických blok  

provázaných s p ti vzd lávacími oblastmi, klíčovými kompetencemi a s dílčími cíli z RVP PV. 

V další MŠ se jednalo o p ílohu ŠVP, kde bylo vše podrobn  rozpracováno a následn  

znázorn no v grafu Ěviz P íloha 4ě.  

Evaluace „prvk  Montessori pedagogiky“ probíhá ve t ech z vybraných p ti mate ských škol 

ústn  na pedagogických radách a v rámci evaluace m síčních blok  v sebehodnocení. Ve 

zbylých dvou školách jsou „prvky“ evaluovány písemn  a to m síčn  do p ipravených 

formulá . Evaluaci také provádí editelky mate ských škol b hem hospitací. V oblasti evaluace 

vidím ješt  značné rezervy a prostor pro zlepšení. Školy by si mohly vypracovat evaluační listy 

zam ené na své konkrétní užívané „prvky“ a jejich evaluaci.  

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, jak jsou „prvky Montessori pedagogiky“ ve 
vybraných mateřských školách definovány a implementovány do praxe? Šet ením bylo 

tedy zjišt no, že školy chápou pojem „prvek Montessori pedagogiky“ jako jednotlivý princip 

vybraný z konceptu Montessori pedagogiky. „Prvkem tedy školy definují vlastní zvolené 
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principy nebo práci s didaktickými pom ckami Montessori. B hem šet ení se prokázalo, že 

deklarované „prvky Montessori pedagogiky“ jsou ve vzd lávací praxi vybraných mate ských 

škol skutečn  aplikovány. Školy aplikují „prvky“ do vzd lávací praxe dle svých individuálních 

možností a dle rozsahu vzd lání učitelek, které s „prvky“ pracují. 
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12 Diskuse 

Hlavním cílem této práce bylo objasnit, jak ve vybraných mate ských školách chápou 

a definují pojem „prvek Montessori pedagogiky“. I když se učitelky ve vybraných školách 

v této otázce shodly, pro n  osobn  z stává tato definice stále spornou. P ínosné by v tomto 

p ípad  jist  bylo získat v této problematice názory více člen  Montessori ČR, z.s. a také člen  

ůssociation Montessori Internationale.  

Otev enou otázkou z stává, zda „prvky Montessori pedagogiky“ skutečn  naplňují zám ry 

a cíle Montessori pedagogického systému. Nebo p ípadn  jaké „prvky“ a v jaké mí e by musely 

být zastoupeny v pedagogické praxi škol, aby tyto zám ry naplňovaly.  

Zajímavým zjišt ním pro m  bylo, že všechny zvolené školy proklamované „prvky 

Montessori pedagogiky“ skutečn  realizovaly. Vzhledem k vlastní negativní zkušenosti 

s aplikací práv  takovýchto „prvk “ jsem tuto skutečnost ocenila. Kladn  jsem hodnotila snahu 

škol o obohacení vzd lávací nabídky pro d ti. Sporným se zdá být také rozsah kurz  v oblasti 

Montessori pedagogiky, které učitelky absolvovaly. Z osobní zkušenosti mohu íci, že ani po 

absolvování diplomového kurzu jsem si nebyla v mnoha ohledech jista a za odborníka bych se 

nepovažovala. M j názor je tedy ten, že ke kvalitní aplikaci „prvk “ je nutná dobrá orientace 

v teorii zvoleného pedagogického sm ru, ale také bohatá praxe s jejím uplatňováním, 

pravidelnou hospitační podporou a dalším vzd láváním pedagoga. 

V mate ských školách s „prvky Montessori pedagogiky“ byla hodnotnou p edevším snaha 

o rozší ení vnímání individualit d tí a obohacení vzd lávací nabídky. Velmi obohacující je 

nabídka pom cek ze všech oblastí systém  Montessori pedagogiky. N které d ti se doma 

nedostanou nap íklad k nalévání nápoj  nebo k práci s vodou, která je tak fascinuje, proto je 

dobré, když jim to nabídne a umožní mate ská škola. 

Jsem si v doma, že vzhledem ke skutečnosti, že v jedné ze zvolených mate ských škol sama 

pracuji, mohou být výsledky ovlivn né. K šet ení jsem proto volila pozorování v jiné t íd , než 

je mé p sobišt , a uskutečnila jsem rozhovory s kolegyn mi z ostatních t íd. Jsem si v doma 

toho, že výsledky šet ení mohly být ovlivn ny také krátkou dobou pozorování a pobytu ve 

vybraných mate ských školách. 
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13 Závěr 

Bakalá ská práce se v nuje problematice využití Montessori pedagogiky v českém 

p edškolním vzd lávání. Konkrétn  se snaží zjistit, jak jsou tzv. „prvky Montessori 

pedagogiky“ definovány ve vybraných mate ských školách a jak jsou implementovány do 

praxe.  

V teoretické části práce se v nuji inspirativnímu životu autorky Montessori pedagogiky, 

Marii Montessori. Dále je charakterizována hlavní myšlenka, cíle a zám ry, které M. 

Montessori vymezila p i svém pozorování a p i tvorb  tohoto pedagogického sm ru. Informace 

v této kapitole považuji za klíčové pro pochopení p ístupu Montessori pedagogiky a také pro 

objasn ní vymezených výzkumných cíl  a otázek. Následn  práce pojednává o principech 

Montessori pedagogiky, na nichž je založeno naplňování zám r  pedagogického systému Marie 

Montessori. Všechny principy Montessori pedagogiky jsou zde vyjmenovány a podrobn ji 

popsány. Teoretická část práce se také v nuje p ti oblastem, s nimiž  Montessori systém pracuje. 

Každá z t chto p ti oblastí je zde popsána a stejn  tak je uveden výčet p íklad  didaktických 

pom cek, které pat í ke každé oblasti.  

V teoretické části jsou popisovány základní dokumenty, jimiž se povinn  ídí vzd lávání 

v ČR. Dále je zahrnut popis systému vzd lávacích program  pro mate ské školy a podmínky 

pro aplikaci „prvk  Montessori pedagogiky“ do školních vzd lávacích program . Dle 

Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání každá škola vypracovává sv j 

charakteristický školní vzd lávací program, do kterého m že „prvky“ alternativní pedagogiky 

zakomponovat. Je na individuální volb  školy, zda „prvky“ zapracuje velmi zjednodušen , nebo 

užívání „prvk “ rozepíše hloub ji, nap íklad do p ílohy ŠVP. Poslední kapitola teoretické části 

obsahuje vysv tlení pojm  „princip“ a „prvek“ jak z lexikálního hlediska, tak z pohledu 

Montessori pedagogiky. Montessori pedagogika uvádí pojem principy, „prvky“ jsou ale v této 

oblasti novým termínem, který se hojn  začal objevovat práv  ve vzd lávacích programech 

a propagačních materiálech mate ských škol. Dohledala jsem tedy slovníkové prameny a z nich 

jsem čerpala teoretické základy t chto pojm .  

V praktické části bakalá ské práce jsem se zam ila na hledání odpov di na to, jak vedení 

a učitelky mate ských škol s „prvky Montessori pedagogiky“ definují termín „prvek“. 

P i objasňování této otázky jsem se dozv d la, že učitelky chápou termín „prvek“ v tšinou jako 

vybraný princip ze systému Montessori pedagogiky nebo jako práci s didaktickým Montessori 
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materiálem. B hem šet ení jsem došla ke zjišt ní, že učitelky ve vybraných školách zvolily 

„prvky“ jako obohacení b žné pedagogické praxe. V navštívených státních školách se v tšinou 

jednalo o to, že učitelky po n jaké dob  své pedagogické praxe poci ovaly nebezpečí, 

že sklouznou ke stereotypu. Proto vyhledávaly zm ny a inovace, jako jsou nap íklad „prvky“ 

alternativních pedagogik. V soukromých mate ských školách, které jsem navštívila je to tak, že 

tyto školy už vznikaly s myšlenkou „d lat to jinak“. Proto školy z mého šet ení zvolili v tšinou 

„prvky“ alternativních sm r  nebo celé alternativní systémy. Navštívená mate ská škola 

v Okrouhlici nap íklad vznikla jako škola s „prvky Montessori pedagogiky“. Tato škola se však 

setkala s tak velkou pozitivní odezvou ze strany rodič , že se v současnosti usilovn  snaží 

o p echod na Montessori školu. 

 Dále jsem se snažila objasnit, zda je možné identifikovat „prvky Montessori pedagogiky“ 

ve vzd lávacích procesech v praxi vybraných p edškolních za ízení a jak jsou tyto „prvky“ 

uplatňovány. Ve svém šet ení jsem zjistila, že všechny vybrané MŠ, které deklarují užívání 

„prvk “, skutečn  tyto „prvky“ reáln  za azují. „Prvky“ jsou uplatňovány p edevším jako 

aplikace vybraných princip  ve vzd lávacích procesech a práce s pom ckami z didaktického 

materiálu Marie Montessori. V mate ských školách z tohoto šet ení byly zvolené principy 

i didaktický materiál používány v souladu s Montessori pedagogickým systémem, ze kterého 

bylo čerpáno. B hem svého pozorování jsem zjistila, jak velký p ínos m že mít touha učitelek 

po zm nách a inovacích. Pokud v instituci nebyl dostatek finančních prost edk  na nákup 

originálních pom cek z Montessori systému, učitelky dohodly spolupráci s n kterými rodiči. 

Ti pak vyráb li pom cky doma, nap íklad hn dé schody nebo r žovou v ž od manuáln  

zručných otc . B hem svého pozorování jsem sledovala práci d tí s pom ckami. Zde m  

udivilo, jak d ti s Montessori pom ckami zacházejí. Jednalo se totiž o velmi šetrnou manipulaci 

s tímto materiálem. Ve srovnání manipulace d tí s klasickými hračkami, byla u Montessori 

pom cek zjevná v tší opatrnost a jemnost.   

Dále jsem se zabývala otázkou, zda je možné identifikovat „prvky Montessori pedagogiky“ 

ve ŠVP mate ských škol zahrnutých do šet ení. P i analýze dokumentace vybraných 

mate ských škol jsem u všech t chto škol „prvky Montessori pedagogiky“ ve vzd lávacích 

programech identifikovala, i když v rozdílném rozsahu. N které školy do dokument  uvád ly 

aplikaci „prvk “ jen velmi stručn , jiné školy dbaly na detailní propracované popisy užívaných 

„prvk “ v návaznosti na RVP PV. Rozsah zapracování „prvk  Montessori pedagogiky“ do 

vzd lávacích program  dle mého názoru závisí jednak na praktických zkušenostech 

s Montessori pedagogikou u jednotlivých učitelek a vedoucích pracovnic a jednak na tom, jak si 
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je daná škola jista tím, zda „prvky“ aplikuje korektn . Chci tím íci, že Mate ská škola Za 

Branou v Pacov , ve které si v oblasti Montessori pedagogiky nebyli učitelé p íliš jisti, se 

nepoušt jí ani do rozsáhlejších popis  ve svých ŠVP.   

D ležitým aspektem fungování pedagogické praxe s využitím „prvk “ alternativních 

pedagogik, je uvážený výb r komponent , neboli „prvk “. Zde je nutné je zohlednit a propojit 

s filosofií konkrétní školy, charakterem učitele a samoz ejm  s individuálními pot ebami d tí.  

Pro další výzkum by bylo zajímavé se zabývat názorem rodič , proč volí docházku d tí 

práv  do škol s „prvky Montessori pedagogiky“ a nikoli p ímo do Montessori školy. Dále 

bychom se mohli zabývat širším a dlouhodob jším pozorováním mate ských škol na území celé 

České republiky, které deklarují užívání „prvk  Montessori pedagogiky“. Ve spojitosti s tímto 

šet ením by bylo jist  obohacující požádat o vyjád ení k této problematice také ůssociation 

Montessori Internationale,3 což je Mezinárodní Montessori asociace.  Zde by bylo zajímavé 

zjistit názor člen  této asociace na definici „prvk  Montessori pedagogiky“ a na zkušenosti 

s jejich aplikováním do praxe.  

 

                                                      
3 ůssociation Montessori Internationale je nejstarší Montessori asociace, jejím úkolem je zachovat integritu životní 
práce Marie Montessori a nadále ší it Montessori pedagogiku.    
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P íloha 1 – Dotazník pro pedagogy 

 

Dotazník pro pedagogy 

1. Kde jste se o Montessori pedagogice dozv d l/ať 

2. Co Vás vedlo k za azení prvk  Montessori pedagogiky ve Vašem za ízeníť 

3. Proč za azujete z alternativních pedagogik práv  Montessori prvkyť 

4. Proč jste se rozhodli práv  pro prvky Montessori pedagogiky nikoli pro celý koncept   

Montessoriť 

5. Jaké prvky Montessori  pedagogiky ve vašem za ízení používáteť 

6. V čem u Vás Montessori prvky spočívají, na čem jsou založenyť 

7. Používáte prvky Montessori pedagogiky ješt  v kombinaci s prvky jiné alternativní 

pedagogikyť 

8. ůbsolvoval/a jste v rámci Montessori pedagogiky n jaké školení, seminá  atp.ť 

Pop ípad  jakéť 

9. Používáte pom cky ze systému Montessori pedagogikyť 

ř.1 Pokud ano, jakéť 

ř.2 Pokud ano, jak je vybíráteť 

ř.3 Jsou to pom cky vlastnoručn  vyrobené, nebo origináln  zakoupenéť 

10. Zažil/a jste mate skou školu s klasickým vzd lávacím programemť 

11. Vidíte zde výhody Montessori školy ve srovnání s klasickou mate skou školouť 

12. Chovají se podle Vás d ti v mate ské škole s prvky Montessori pedagogiky 

a v mate ské škole klasické rozdíln ť 

13. Splňují podle Vás prvky Montessori pedagogiky p vodní zám r Montessori 

pedagogikyť 
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P íloha 2 - Dotazník pro členky Montessori ČR, z.s.  

 

Dotazník pro členky Montessori ČR, z.s. 
1. Co je podle Vás prvek Montessori pedagogikyť 

2. V čem podle Vás Montessori prvky spočívají, na čem jsou založenéť 

3. Myslíte si, že je vhodné kombinovat prvky více r zných alternativních pedagogikť 

 Pop ípad  jakýchť Jste pro používání prvk  Montessori pedagogiky ješt  v kombinaci 

 s prvky jiné alternativní pedagogikyť 

4. Vidíte výhody ve srovnání MŠ s prvky Montessori pedagogiky s klasickou MŠ, či se 

školou naplňující celý systém Montessoriť 

5. Fungují podle Vás d ti v Montessori mate ské škole, v mate ské škole s prvky 

 Montessori pedagogiky a v klasické mate ské škole rozdíln ť 

6. Jsou podle Vás prvky Montessori pedagogiky vytržené z celého konceptu komplexní 

 Montessori pedagogiky funkčníť Za jakých podmínek mohou býtť 
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P íloha 3 – Fotografická dokumentace 

3.1 Mate ská škola Pacov 
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3.2 Mate ská škola Dubovice 
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3.3 Mate ská škola Humpolec 
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P íloha 4 – Ukázka p ílohy ŠVP s prvky Montessori pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení ticha                 – elipsa, hry, chvilky ticha 

Péče o vlastní osobu   - například 

- Rolování koberečku 

- P evlékání, mytí rukou, stolování 
- P esýpání, p elévání, drcení 
- Péče o své v ci 
- Nošení židle, zavírání, otevírání dve í 
- Zapínací rámy 

Péče o okolí               -    péče o kv tiny 

- Prostírání 
- Utírání prachu 

- Zametání 
- Utírání podlahy 

Péče o druhé               -  péče o zví átka 

- Pomoc druhým 

Zdvořilostní formy chování  - pozdravit, požádat, pod kovat, pop át 
- Zvládat konflikty slovn  

-  vyjád it své pocity 

 

  

Praktický život Cvičení ticha 

Péče o vlastní 
osobu 

Péče o okolí 
Péče o druhé 

 

Zdvo ilostní 
formy chování 
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-  

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- r žová v ž                                        - barevné  destičky                                geometrická                                                                                                     
- hn dé schody                                      základní, smíšené, odstíny                  komoda 

- vkládací válce 

- červené tyče 

 

 

 

 

 

 

 

Hmatové desky                              hmotnostní destičky                  teplotní lahvičky 

Hmatové destičky                                                                            teplotní destičky 

 

Povrchy látek 

 

 

 

                                                      Sluchové válečky, zvonky 

Dózy s v n mi a pachy                                                                 dózy s pochutinami 
 

[Zdroj: MŠ Dubovice, ŠVP „Co vypráví starý strom“, Dubovice. 2015, s. 14-15] 
  

Smyslový 
materiál hmat 

zrak 

čich 

sluch 

chu  

Prostorové 
vnímání 

P ípravná 
cvičení ke 
kosmické 
výchov  

Pokročilejší 
materiál 

zrak 

Poznávání dimenzí Poznávání barev Poznávání tvar  

hmat 

Vnímání povrchu Vnímání hmotnosti Vnímání teplot 

sluch 

čich chu  



Příloha 5 – Tabulka vyhodnocující dotazníky 

č. otázky 

škola 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

MŠ Olešná 

učitel  

- od kamarádky, 
pořádala semináře 

- oslovila ji 

Montessori 

pedagogika, chtěla 
zkusit něco nového 

- prvky Montessori 

pedagogiky zaujaly děti 

- 1 ze 4 tříd má prvky 

- prvky Montessori 

k běžnému ŠVP 

- „všechny prvky“ 

- dopoledne práce 
s Montessori 

- samostatnost, 

soustředěnost 

NE 
- všechny 

stupně 

- ano – vlastní 
vyrobené 

- koupené i 
vyrobené 

- ANO 
- oboje má klady i 

zápory 

- děti s prvky 

Montessori – klidnější 

MŠ Olešná 
2. 

učitel  

- ve škole, v 
médiích 

- novinka, zalíbilo se 
dětem 

- děti se brzy setkají s 
praktickými činnostmi, 

vede k samostatnosti, vše 
projde dětem rukama 

- v okolí není žádná 
Montessori návaznost 

- státní škola, musí vycházet 
z ŠVP 

- elipsa, koberečky, 
voda, jazyk, 

předmatematické 
představy, kosmická 

- samostatnost 

- sebekontrola 

- soustředěnost 
- individuální práce 

NE - 12 denní kurz vyrobené 
- koupené i 
vyrobené 

- ANO - ANO 
- Někteří velmi 

rozdílně 

MŠ 
Okrouhlice 

- na semináři o 
vzdělávání 

- “souznění s touto 

pedagogikou“ 

- logický, srozumitelný, 
ucelený systém, 

podložený vědeckým 
výzkumem 

- je dlouhodobě úspěšně 
ověřován v praxi 

- někde se začít musí  

- všech 5 oblastí 
- učitelé vzdělaní 

v Montessori 

- Plně pomůckově 
vybavené prostředí 

- prvky 

přizpůsobené 
konkrétním 

potřebám dětí 

NE 

- všichni 
Montessori 

diplomový kurz 

- všichni 
Respektovat a 

být respektován 

- další dle 
vlastního 
uvážení 

pedagogů 

- PŽ a 
Kosmická – 

vlastní výroba 

- ostatní 
nakoupené 

- vyrobené i 
zakoupené 

- Při 
pozorování na 
praxi, neučila 

v ní 

- ANO - ANO 

MŠ 
Dubovice 

- od kamarádky 
pracující ve školce 

- semináře Evy 
Štarkové 

- nejbližší seznámení 
právě s Montessori 

metodou 

- protože funguje 

- snaha o celý koncept, 
přechod od prvků 

- původně jen prvky kvůli 
legislativě 

- věkově smíšené třídy 

-pomůcky, ukázky 

- projekty – kosmická 
výchova 

- elipsa, cvičení ticha 

- absorbující mysl, 
polarizace, konkrétnost 

- systematická práce 
proškolených 

učitelek 

- přístup učitelek 
k dětem 

- Lesní školky, 
- materiály 
pedagogiky 

France Ketta 

- Waldorf 

- kurzy Evy 

Štarkové 

Diplomový kurz 
Montessori 

- Respektovat a 

být respektován 

- Montessori 

matematika 

- Jóga 
v Montessori 

- vyrobené i 
zakoupené dle 

finančních 
prostředků 

- vyrobené i 
zakoupené 

- ANO 

- hlavně věkově 
smíšené třídy, 

respektující přístup 

- tiché klidné 
prostředí 

- ano, hodně záleží ale 
na přístupu učitelky 

MŠ Pacov 

učitel  

- nabídka semináře 
pro další 

vzdělávání 
pedagogů – 

Montessori 

pedagogika 

- nový vzdělávací 
směr 

- jasný řád a režim 

- jsou jim velmi blízké 
- několik směrů v celém 
konceptu nevyhovuje 

- pomůcky 

- elipsa 

- svobodná volba 

- tvorba jasných 
pravidel, řádu 

- zakotvení 
soustředěnosti, 

koncentrace 

NE 
Montessori kurz 

Jihlava 

- pomůcky ze 
všech oblastí 

- většinou 
vyrobené 

ANO 
- vše má pro a proti, 

záleží na učiteli 

- pojetí pedagogických 
směrů je rozdílné 

-vytvořit podmínky 
pro kvalitní rozvoj 

osobnosti 

- důležitost osobnosti 
pedagoga 

MŠ Pacov 

učitel  
- na vysoké škole 

- obohacení 
vzdělávací nabídky 

- poskytovat dětem 
nové možnosti při 

získávání schopností a 
dovedností 

- s jinými se nesetkala 

- v celém konceptu jsou věci, 
se kterými nesouhlasí 

- chybí hra, klasické pohádky 

- elipsa 

-svobodná volba 

- práce s chybou 

- pomůcky 

- zodpovědnost 
- samostatnost 

- koncentrace 

- práce s chybou 

- respekt a 

ohleduplnost 

NE 
Montessori kurz 

Jihlava 

- pomůcky ze 
všech oblastí 

- inspirace, 

internet, kurz, 

kolegyně 

- vyrobené 

ANO 
- oba typy škol mají 

své výhody 

- děti v Montessori 

škole si méně hrají – 

bez volné hry 

- v Montessori škole – 

větší zájem o 
získávání nových 

zkušeností a 
vědomostí 

MŠ Pacov 

učitel  

- na vysoké škole, 
poté v MŠ na 

semináři 

- smysluplnost a 

ucelenost, řád a 
sebekontrola 

Montessori prvků 

- rozšíření možností ve 
vzdělávání dětí 

- prvky Montessori 

pedagogiky v běžné třídě 
jsou dostačující 

- svobodná volba, 

elipsa 

- pomůcky převážně 
z PŽ 

- sebekontrola 

- seberozvíjení, 
upevňování 

soustředěnosti, 
práce s chybou 

NE 
Montessori kurz 

Jihlava 

- především PŽ 
a SV – u 3-4 

letých 

- většina 
vlastnoručně 

vyrobená, 
inspirace internet, 

kurzy 

ANO 

- Větší ticho a 
soustředěnost 

v Montessori školce 

- každý směr má 
výhody i nevýhody 

- děti fungují dle toho, 
co jim připravíme, 

v připraveném 
prostředí 

- v klasické MŠ je více 
prostoru pro hru a 

pohádky 

MŠ Bambi 
Humpolec 

učitel  

- na náhledech ve 
školkách 

- jednoduchost a 

účelnost prvků, 
propracovanost 

pomůcek 

- provázanost 
pomůcek a 

výchovných postupů 

-jiný přístup k dětem 

- řád a názornost 
pomůcek 

- pomůcky lze 
kombinovat a využívat i 

v běžných tématech 
probíraných v MŠ 

- vzhledem k nízkému věku 
dětí v naší v MŠ dětem 

chceme nabízet volbu mezi 
hračkou a pomůckou, stejně 

tak jim nechceme odpírat 
pohádky 

- prvky nám také vyhovují 
proto, že dávají dětem základ 

řádů 

- pomůcky ze všech 5 
oblastí 

- práce s časem, děti si 
samy hlídají čas 

- starají se o své místo 

- vlastní prostor 

- organizace 

vlastního času 

NE 

Montessori kurz 

pro pedagogy – 

80 hodin 

- základní 
pomůcky 

ze všech oblastí 

- Zakoupené i 
vyrobené 

- internet, okolní 
Montessori MŠ 

ANO – jako 

studentka a 

rodič 

- výhoda v rozsahu 

pomůcek a přístupu 
ke vzdělávání 

- citlivost 

k senzitivním 
obdobím 

-pomůcky a přístup 
vedou 

k všestrannému 
rozvoji dětí 

- dětí jsou více 
samostatné 

- snazší přechod do ZŠ 

MŠ Bambi 
Humpolec 

učitel  

- ve školce, kde 
nastoupila do 

zaměstnání 

- vhodná příprava pro 
předškoláky 

- vhodná příprava do 
života 

- jednoduché a praktické 

- celý koncept je složitý a 
také vzhledem k nejmladším 

dětem v MŠ 

- rodiče nejsou plně ochotni 
propojovat spolupráci 
v systému vzdělávání 

- pomůcky ze všech 5 
oblastí 

- každodenní 
používání pomůcek 

NE 
Montessori kurz 

v Brně – 14 dní 
- pomůcky ze 
všech oblastí 

- zakoupené i 
vyrobené 

- čerpá se 
z internetu 

NE - nemůže soudit 

- vše záleží na 
dodržování pravidel 
- i v klasické škole 
pokud se dodržují 

pravidla, mohou děti 
fungovat dobře 

 


