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Vzdělávání dětí v těchto třídách se uskutečňuje v současné době v souladu se školním vzdělávacím 
programem (dále ŠVP) ZŠ Korunovační ŠVP 3in, dodatek č. 2 k 1. 9. 2016. Tento dodatek doplňuje ŠVP 
naší školy o metody, přístupy a principy vzdělávání podle M. Montessori, které jsou uplatňovány ve 
třídách s montessori programem. Doporučujeme si ho prostudovat na www.korunka.org – odkaz na 
pravé straně pod 3in – vzdělávací program školy, dodatek č. 2. Pracujeme však v tuto chvíli na 
samostatném ŠVP pro montessori třídy na naší škole. O průběhu jeho zpracování i o tom, co by to pro 
vaše děti znamenalo, pokud by byl schválen k 1.9.2020, Vás budeme informovat na informační 

schůzce dne 17.3. v 17 hod. ve třídě 3.C.  
 
Ze současně platného dodatku bychom Vás rádi upozornili zejména na tyto body:  
 

- žáci se učí v blocích (8-9.40, 10-11.40), malé přestávky si dělají podle potřeby, velkou 

přestávku mají standardní 9.40-10.00 

- žáci nemají učebnice, je jim poskytováno tzv. připravené prostředí, plné montessori i jiných  

pomůcek, občas dostávají pracovní listy a jiný materiál, mají k dispozici výukové knihy, pro 

procvičování některých jevů, zejména v českém jazyce, využíváme pracovní sešity 

- žáci nejsou hodnoceni známkami (nemají tedy ani žákovské knížky), jsou hodnoceni slovně (i 

na vysvědčení) 

- žáci nedostávají pravidelné domácí úkoly, mohou si brát práci domů, pokud na ní chtějí doma 

samostatně nebo s Vámi pracovat 

- žáci navštěvují odpolední montessori družinu (v současné době je v úterý a v pátek do 14 

hodin) 

- jednáme o zavedení jednoho z nejstabilnějších pilířů montessori vzdělávání, tzv. smíšených  

tříd, tzv. trojročí (1.-3. třída). Více na informativní schůzce.  

Rodiče dětí ze tříd s montessori programem se sdružují ve spolku Montessori Korunka, z.s. Členem se 
stává zákonný zástupce dítěte přijetím dítěte do třídy s programem Montessori a uhrazením 1. 
(měsíčního) členského příspěvku, v tuto chvíli ve výši 1 200,- měsíčně (výši tohoto příspěvku si 
odsouhlasují rodiče na členské schůzi). Tento členský příspěvek je využíván zejména na úhradu 
odměny pro asistenta pedagoga, jehož pomoc je ve montessori třídách nutným předpokladem 
efektivní výuky. Dále se používá na úhradu psacích a výtvarných potřeb pro všechny žáky, na úhradu 
učebních pomůcek včetně knih a na úhradu akcí, kterých se žáci účastní. Rodiče přispívají na provoz 
montessori družiny do spolku paušální částkou 200,- měsíčně. 
 
Další Informace o pedagogice Montessori najdete např. zde:  
http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy 
http://www.zijememontessori.cz/o-montessori/principy-montessori/ 
 
Já     , dat. nar.    , bytem    , jako 
zákonný zástupce dítěte      , dat. nar.    , 
bytem    , majícího zájem o navštěvování třídy, v níž se výuka uskutečňuje na základě 
ŠVP 3in, dodatek č. 2 k 1. 9. 2016, tímto prohlašuji následující: 
1. Seznámil(-a) jsem se s informacemi uvedenými v tomto dokumentu, který podepisuji. Souhlasím, 

aby výuka ve třídě, kterou bude navštěvovat mé dítě, probíhala podle tohoto programu. Jsem si 

vědom(-a) dalších dokumentů, na něž tento informační leták odkazuje a který metody, přístupy a 

principy vzdělávání ve třídě uplatňované dále rozvádí a mé možnosti si je prostudovat. 

2. Výše uvedené osobní údaje mé a mého dítěte poskytuji škole pro účely evidence mého 

seznámení s výukovými metodami v Montessori třídě, jež je nezbytným předpokladem přijetí 

http://www.korunka.org/
http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy
http://www.zijememontessori.cz/o-montessori/principy-montessori/


dítěte do takové třídy. Beru na vědomí, že škola bude tyto údaje zpracovávat výhradně pro výše 

uvedený účel, a to uložením údajů v interní evidenci školy. Poskytuji s takovým zpracováním 

souhlas. Škola prohlašuje, že zpracování bude probíhat plně v souladu s nařízením (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

V Praze dne   __ 
 
Podpis:   __________________________ 


