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Odporúčania pre prevádzku Montessori škôl, súbor nevyhnutných predpokladov 
 

 

 Ako základné kritériá pre vznik a fungovanie škôl postavených na vzdelávacích 

princípoch Montessori pedagogiky možno použiť nasledujúcich 10, ktoré boli stanovené 

deklaráciou Montessori Europe z Gothenborgu 16.10.2005 ako požadované kritériá: 

 

1. V každej skupine je aspoň jeden dospelý vyškolený v Montessori pre 

zodpovedajúcu vekovú skupinu v súlade so zásadami uvedenými nižšie. 

 

2. Každá skupina má pripravené prostredie zodpovedajúce potrebám vekovej 

skupiny, v súlade s teóriou Marie Montessori. 

 

3.  Prostredie každej skupiny zahŕňa plnú škálu Montessori aktivít a materálov 

vhodných pre danú vekovú skupinu. 
 

4. V jednej skupine sú deti rôzneho veku, aby bolo umožnené nezávislé, 

kooperatívne a interaktívne učenie sa. 
 

5. Každé dieťa má možnosť nerušenej práce dve a pol až tri hodiny každý deň. 
 

6. Slobodná voľba dieťaťa je zásadnou súčasťou pedagogického programu v každej 

skupine.  
 

7. Dospelí rešpektujú osobnosť a práva dieťaťa. 
 

8. Dospelí, ktorí pracujú s danou skupinou, denne dieťa pozorujú. 
 

9. Sloboda pohybu a voľby sú základom vzdelávania detí do 3 rokov. 
 

10. Zmyslová výchova a štruktúrovaná sloboda sú základom pre vzdelávanie detí od 

3 do 6 rokov 

 

Súkromná základná škola s materskou školou  
Marie Montessori 

 

Borinská 23, 841 03 Bratislava 
 

             e-mail: info@montessori.sk            tel.: 0911 542 039 
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Vzhľadom na komplexnosť a vysoké nároky na prípravu učiteľov a prostredie je 

nevyhnutné uskutočňovať vzdelávací program Montessori buď pod odborným vedením alebo 

po riadnom výcviku (pokiaľ možno všetkých) účastníkov pedagogického procesu.  

 Na Slovensku a v Čechách momentálne pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sú 

poskytovateľmi vzdelávania: 

 

A. pre vek 0-6 rokov: 

 Slovenská asociácia Montessori (p. Bobeková), Bratislava 

 Český národní kurz (Montessori Česká republika), Praha 

 Montessori institute Prague (v spolupráci s AMI) 

 

B. pre vek 6-12 rokov: 

 o.z. MontePlus (p. Ščepánková a spol.), Bratislava 

 Český národní kurz (Montessori Česká republika), Praha 

 Montessori institute Prague (v spolupráci s AMI) 

 

Pre prácu s deťmi vo veku 12-15 rokov neexistuje v slovenskom a českom prostredí 

žiaden poskytovateľa vzdelávania, experimentálna škola na tento účel využila kurz AMI vo 

Švédsku, ktorý prebieha v anglickom jazyku a nie je možné ho tlmočiť.  

 

Bez riadneho vzdelania nie je zodpovedné (a pravdepodobne ani možné) viesť vzdelávací 

Montessori program. Pre konzultáciu a posudzovanie jeho plnení v akomkoľvek inom 

školskom zariadení ponúka experimentálna škola po ukončení projektu/procesu 

experimentálneho overovania odbornú pomoc. 

 

Podrobnosti o programe sa nachádzajú v dokumente Školský vzdelávací program 

(Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie Montessori), pričom škola poskytuje 

odborné konzultácie i hospitácie aj verejnosti. 

 

 

 
 
 
 

 


