
 

Do Tábora zavedou montessori 

(Táborský deník, 21.5.2015, Kateřina Šímová) 

 

Nová soukromá mateřinka v Táboře přijme od září 20 dětí. Zápis bude 24. června  

 

Tábor – Jeden z domů na náměstí Mikuláše z Husi s číslem popisným 40 se už brzy promění v novou 

soukromou mateřskou školku Pampeliška. Stane se vůbec první školkou v Táboře s alternativní 

montessori pedagogikou.  

Podle iniciátorky celé akce Alexandry Partlové se v současné době blíží do finále rekonstrukce budovy. 

"Hotovo by mělo být na konci července a od září snad školku otevřeme," pevně věří Alexandra Partlová.  

Ve Slapech u Tábora podobné zařízení funguje už deset let. Ředitelka školy Zdeňka Sedláková uvedla, že 

jejich hlavním cílem je rozvíjet osobnost každého dítěte podle jeho možností a připravit ve školce děti na 

výuku na základní škole, aby jejich přestup byl co nejplynulejší.  

"Snažíme se ve výuce děti nestresovat a respektujeme jejich tempo. V matematice využíváme i metodu 

profesora Hejného, kdy dítě samo objevuje řešení některých úloh. Tím se rozvíjí jeho logické myšlení, jak 

nám zpětně potvrzují i testy v pedagogicko–psychologické poradně. Vzdělávání se pro dítě stává 

zajímavějším," říká Zdeňka Sedláková.  

Nová montessori školka se chystá přijmout dvacítku dětí od dvou do šesti let. Rodiče ale musí počítat s 

vyšším školným, než je nastaveno u městského zařízení. Tam je podle vedoucího odboru školství 

Radovana Kouby jednotné školné 300 korun za měsíc bez obědů. V montessori školce vás vyjde řádově 

na několik tisíc korun.  
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Dokončení ze strany 1  

Školné v Pampelišce určí rozsah docházky. Pokud bude dítě chodit celý měsíc, vyjde dvacetkrát dráž než 

v městské školce, tedy na 6500 korun. Nové zařízení kromě speciálních učebních metod sází také na 

výuku angličtiny, již povede anglický lektor.  

 

50 volných míst  

 

Do táborských školek se pro nový školní rok podle Radovana Kouby ve srovnání s loňskými zápisy hlásí o 

něco méně dětí, přišlo jich 384. "Od září by mělo docházet do táborských mateřských škol 1137 dětí, 

přičemž kapacity jsou 1191 míst. Z toho vyplývá, že je stále zhruba 50 volných míst," informoval 

Radovan Kouba.  

To ale neznamená, že školky v Táboře mohly přijmout úplně všechny žadatele. "V Komenského a na 

Blanickém Předměstí jsme měli převis 13 dětí, deset jich přebývalo i v Měšicích, jde ale jen o pár lokalit, 

celkově v Táboře místa jsou," ujišťuje Radovan Kouba s tím, že pro 34 z 384 dětí podávali rodiče žádost o 

přijetí do více školek. Lze tedy předpokládat, že se převis sníží. Pro dítě místo určitě získají ve školce na 

Sídlišti nad Lužnicí nebo také v ulici Kpt. Nálepky. Rodiče ale mají možnost dát své dítě i do soukromého 

zařízení, a to s využitím finanční podpory města.  

Alternativu, a sice waldorfskou pedagogikou, nabízí rodičům také sdružení Janíček, které prozatím 

provozuje dětský klub, ale snaží se v Sezimově Ústí vybudovat oficiální školku. Stejně jako klub děti 

povede k úctě k přírodě a tradicím. Jak řekla ředitelka Valerie Procházková, startem pro ně bude dotace 

na rekonstrukci Fierlingerovy vily.  

 

Z historie výuky montessori  

 

- Tyto zásady navrhla lékařka a pedagožka italského původu Maria Montessori (1870 – 1952) na počátku 

20. století. Získala tak obdiv a podporu široké veřejnosti a metoda se rozšířila do celého světa. Začala 

učit kurzy v Holandsku, v Americe, v Německu, v Indii a v dalších zemích.  

- V letech 1949, 1950 a 1951 byla Maria Montessori nominována na Nobelovu cenu míru.  

- V České republice nebylo před rokem 1989 možné uplatňovat alternativní pedagogické koncepce.  

Česká společnost je s principy Marie Montessori seznamována teprve v průběhu 90. let.  



 

- Podíl Montessori mateřských a základních škol je stále nižší než v ostatních zemích.  

- Ačkoliv se jejich počet neustále zvyšuje, Montessori školy tvoří pouze 0,2% ze všech základních škol s 

1. stupněm. V Německu se toto číslo pohybuje okolo 2%.  

- V současné době jsou principy Montessori pedagogiky uplatňovány na více jak třiceti základních a 

sedmdesáti mateřských školách po celé České republice. Nejvíce jsou zastoupeny v Praze a dalších 

velkých městech.  

 

Co je montessori: - alternativní výchovněvzdělávací program, který odmítá napomínání a trestání dětí za 

jejich chyby, naopak se u nich učitelé snaží posílit motivaci k učení a zdravou sebedůvěru - dítě si může 

zvolit pomůcky a místo k učení, učitel respektuje jeho tempo 

 


