
 

V kraji otevřou třetí Montessori školu 

(Právo, 27.5.205, Denisa Telaříková) 
 
Po letních prázdninách zahájí v Moravskoslezském kraji svůj provoz třetí základní Montessori škola. Po 

Opavě a Bohumíně se otevře také v Ostravě.  
Právo o tom informovala Jana Dronská, mluvčí ostravské Vysoké školy podnikání, která vede 
Akademickou alianci, jež má vznik nové alternativní základky na svědomí.  
"Hlavním impulsem pro založení nové základní školy byli právě rodiče, kteří vidí výsledky a pokrok u 
svých dětí v Montessori mateřské škole Monte. Škola se otevře od letošního 1. září. Do první třídy bude 
přijato maximálně 15 dětí," uvedla Dronská s tím, že škola bude sídlit ve stejném objektu jako Montessori 
školka, tedy v rekonstruované budově bývalé ZŠ v ostravské části Hulváky na Matrosovově ulici. 

"Vzdělávací holding Akademická aliance tak už nyní bude zahrnovat všechny stupně vzdělávání," podotkla 
mluvčí.  
"Když jsme zvažovali, co na trhu nejvíc chybí, došli jsme k přesvědčení, že bude užitečné jak pro nás, tak 

pro region nejprve se zaměřit na vybudování předškolního zařízení, které nabídne více než běžné školky, 
a následně využít získaných zkušeností a otevřít základní školu. Jsem rád, že se nám obojí v relativně 
krátkém čase podařilo," doplnil Radan Jünger, předseda představenstva Akademické aliance.  

Pedagogika Montessori respektuje jedinečnost dítěte a podporuje jeho samostatnost. Tento alternativní 
výchovně-vzdělávací směr založila italská lékařka Maria Montessori a vychází ze zásad učitele národů 
Jana Ámose Komenského.  
"Naším hlavním úkolem není jen vzdělávat děti, ale také jim pomáhat objevovat vlastní sílu a schopnosti. 
Otevíráme jim dveře k poznání věcí kolem sebe, druhých a principů i zákonitostí přírody. Vedeme děti k 
toleranci, k úctě k lidem, k lidským výtvorům, k úctě k přírodě a k ochotě pomoci tam, kde je to potřeba. 
Naší snahou je vytvořit dětem pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě," vysvětlila 

ředitelka nové alternativní školy v Ostravě Marie Švrčková, která několik let působila i na Pedagogické 
fakultě Ostravské univerzity.  
Zápis do 1. třídy ostravské alternativní školy, která nabídne také odpolední vzdělávání ve školní družině a 
v zájmových kroužcích, se uskuteční ve čtvrtek 28. května. Nejzazší přihlášení dítěte je možné 5. června. 
Základní škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení pod ministerstvem školství a v rejstříku 
Montessori zařízení pod akreditovanou společností Montessori ČR v Praze.  

V celosvětovém měřítku jde o nejrozšířenější alternativní systém vzdělávání. Prošly jím známé osobnosti, 

například britští princové William a Harry, spoluzakladatelé světového vyhledávače Google Larry Page a 
Sergey Brin, zakladatel encyklopedie Wikipedia Jimmy Wales nebo americký herec George Clooney.  

 


