
Výroční zpráva spolku Montessori Dlouhý lán 2021/2022

Jsme spolkem rodičů dětí vzdělávaných v programu Montessori na Základní škole a mateřské škole Na
Dlouhém lánu v Praze 6.

Pomáháme rozvíjet veřejnou Montessori základní školu. Podpořili jsme přechod od výuky s prvky
montessori pedagogiky ke škole fungující podle principů montessori pedagogiky. Z homogenních tříd se
postupně spojili třídy do trojročí, kde se mladší děti učí přirozeně od starších spolužáků a starší děti si
budují sociální schopnosti v pomoci mladším spolužákům. Spolupráce s mladšími dětmi také přispívá k
hlubšímu pochopení látky. Děti ve výuce aktivně využívají montessori pomůcek.

V příštím školním roce 2022/2023 se bude otevírat několik pilotních aktivit v rámci montessori klubu.
Začínáme připravovat školní zahradu na pozemku, přiléhajícímu ke školnímu hřišti, který škola získala od
Prahy 6. V příštím školním roce by se měla zahrada začít budovat.

Přispíváme na platy učitelů a asistentů. Zajišťujeme materiály a montessori pomůcky potřebné pro
fungování školy podle principů montessori pedagogiky.

Snažíme se podpořit fungování sociálního fondu, který pomáhá dětem rodičů, pro které příspěvek do
spolku může být krátkodobě nebo i dlouhodobě neúnosnou finanční zátěží. Letos jsme připravili stánek
na zahradní slavnosti. V příštím roce bychom rádi tyto aktivity rozšířili, abychom mohli podpořit více rodin.
Příspěvek do fondu je možný i přes portál www.darujme.cz.

VIZE IDEÁLNÍHO ABSOLVENTA

○ Je zodpovědný za své vzdělání, které vnímá jako celoživotní proces.
○ Disponuje základním všeobecným rozhledem, umí kriticky uvažovat a třídit informace.
○ Je schopen otevřeně komunikovat, přijímat a poskytovat konstruktivní kritiku.
○ Umí svůj názor podpořit věcnými argumenty, respektuje názor druhých.
○ Svou práci si umí připravit, samostatně i kooperativně provádět a prezentovat

výsledky.
○ Náš absolvent je připraven se stát angažovaným občanem, který si je vědom svých

občanských práv a povinností, uvědomuje si společenský přesah svého jednání, umí si
stanovit cíl, překonávat překážky a nebojí se učit z vlastních chyb.



Výuka probíhá ve třech trojročích:

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 1. – 3. TŘÍD

● radovat se z poznávání
● učit se všemi smysly
● objevovat prostřednictvím „hry“
● navazovat spolupráci s rodinou
● budovat partnerství dítě – rodič – učitel
● přirozeně přijímat odlišnosti
● vnímat specifické potřeby dětí
● cvičit umění přijímat a dávat zpětnou vazbu
● často pobývat venku
● pohyb je součástí výuky

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 4. – 6. TŘÍD

● zodpovídat za svá rozhodnutí
● být samostatný v rozhodování
● respektovat ostatní
● ve skupině se cítit sebevědomě
● spolupracovat ve větších skupinách
● zapojit se do práce s více učiteli specialisty
● mít radost z poznávání a překonávání překážek
● být samostatný v hledání řešení
● učit se i venku, pracovat na zahradě

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 7. – 9. TŘÍD

Každý ročník má svého kmenového učitele a odborné předměty učí specialisté.

„DĚTI ZEMĚ“

● pečovat o sebe
● zodpovídat za svá jednání a přijímat jejich přirozené důsledky
● překonávat své obavy a strachy
● moci sdílet své nejistoty v bezpečném prostředí
● s důvěrou si říci o radu a pomoc
● poznávat své silné stránky a nebát se je využít
● být si vědom svých slabin
● pečovat o vzájemné vztahy a rozvíjet je
● učit se klidu a trpělivosti
● zažívat velké výzvy, promýšlet a realizovat smysluplné projekty
● hledat a využívat různé formy sebevyjádření
● spoluurčovat obsah učiva
● prezentovat výsledky své práce nejen před spolužáky
● dostávat formativní zpětnou vazbu
● na odborné předměty využívat specialisty



● podílet se na svém hodnocení
● spoluutvářet a být zodpovědný za prostředí, ve kterém žiji a učím se
● být příkladem a vzorem pro mladší spolužáky
● žít v partnerském prostředí s učiteli

Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka za školní rok 2021/2022.






