
V Kroměříži otevřeli první montessori třídu. Zájem rodičů 
byl velký 

(5plus2, 18.9.2015, Petra Procházková) 
 
Novou třídu, která nabízí výuku podle metody Marie Montessori, otevřeli od září na Základní škole 
Oskol v Kroměříži. Naplnila se prakticky okamžitě, je totiž jediná svého druhu ve městě.  
 

KROMĚŘÍŽ Řekli si o ni sami rodiče, jejichž děti poznaly metodu montessori výuky v kroměřížském 
mateřském centru Klubíčko. A ve vedení Základní školy Oskol našli spřízněného partnera.  
"Rádi jsme vyšli vstříc. Rodiče chtěli, aby jejich děti v montessori metodě pokračovaly, a my jsme 
věděli, že zájem je takový, aby naplnil třídu," potvrdil ředitel školy Oldřich Gejda. Prvňáků, kteří 
chodí do montessori třídy, mají letos 16.  
Vybavení učebny a nakoupení speciálních pomůcek, které metoda vyžaduje, vyšlo školu zhruba na 

90 tisíc korun. Naprosto stěžejní ale bylo, že měla k dispozici vyškolenou učitelku.  
"Má nejvyšší možný stupeň vzdělání, jaký je možný k této metodě získat," ujistil Gejda. Výuka je 
založená na individuálním přístupu, děti se učí svým vlastním tempem, a dokonce ani prvňáci 
nezačínají všichni na stejné úrovni. "Některé děti už třeba čtou, proto nejedeme s každým od 
samého začátku, ale navazujeme na to, co už umí," popsala učitelka Pavlína Švecová. Přestože děti 
v rámci jedné hodiny dělají rozdílné věci, navzájem se neruší.  
"Dokážou se soustředit na svou vlastní práci," potvrdila učitelka.  

Ve třídě má i děti, které se s metodou setkávají poprvé, i ty však po prvních týdnech výuky vědí, 
jak postupovat.  
Montessori metodou se budou současní prvňáci učit celých pět let na prvním stupni základní školy, 
potom se velmi pravděpodobně zapojí do běžných tříd.  
Montessori výuku na druhém stupni zatím nenabízí žádná ze základních škol ve Zlínském kraji.  
"Především proto, že chybí učitelé," uvedla Švecová. Problém je v tom, že metoda neodděluje 
jednotlivé předměty tak striktně jako klasická škola, naopak je propojuje. Například matematika 

prochází i chemií a fyzikou, dějepis zase zeměpisem.  

 
Foto: Montessori výuka je založena na individuálním přístupu.  
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