
NÁŠ PŘÍBĚH
Montessori škola a školka v Jeseníku



Jak to začalo aneb 
Montessori 
v Jeseníku
Jako rodiče pěti dětí jsme chtěli ve vzdělávání svých dětí něco víc.

Začali jsme se zajímat o jiné způsoby výuky v rámci domácího vzdělávání, i ve 
skupině domácích školáků.

Přišla nabídka ředitele ZŠ Jeseník Dominika Liberdy s možnosti vytvoření 
inovativní třídy.

Navázali jsme na již fungující Montessori pedagogiku ve Vápenné.

Jedním z cílů bylo také obohatit a inspirovat i stávající klasické školství.

Jeseník začal přitahovat mladé rodiny nejen krásou své přírody ale i možností 
volby způsobu vzdělávání. 

Kristýna 
Hanulíková

Honza 
Hanulík

domácí 
školáci



MONTESSORI NA ZŠ

Za podpory našich přátel vznikl v červnu 2019 
Spolek Montessori Jeseník.

Díky podpoře dalších rodičů a města se od září 
2019 první žáci na ZŠ Jeseník mohli vzdělávat v 
Montessori třídě

V tomto školním roce 2021/22 jsou otevřena již 
dvě trojročí s celkovým počtem 39 žáků.

Když se podařilo v Jeseníku otevřít Montessori 
třídu na ZŠ, tak proč ne na MŠ

Návaznost Montessori vzdělávání nám začala 
dávat velký smysl.

učitel Jan Hanulík

učitelka Barbora Wormová

?



Montessori MŠ
Naskytly se prostory bývalé prodejny nábytku a ochotní rodiče a pedagogové.

Podařilo se nám sehnat téměř 250 000 Kč za podpory farnosti Jeseník, sbírky 
Donio a místních firem:

Za obrovského nasazení komunity rodičů a členů Spolku jsme během letních 
prázdnin 2020 opravili podlahy, instalovali topení a vytvořili zázemí Rodinného 
centra – Klubu Monty, první podoby Montessori školky.

SPOLEK—KOMUNITA RODIČŮ—PŘÍZNIVCI—SPOLUPRÁCE

učitelka Kristýna Hanulíková

učitelka Mirka Honišová



Proč má vzdělávání pro děti do 6 let zásadní význam?
1. 95% vývoje mozku se stane během prvních 5 let života.

2. Nejhlubší základy socializace a identity se uskuteční během prvních 6 let života.

3. Přesto je dle analýz MŠMT a Nadace ČS předškolní vzdělávání nejvíce
zanedbáno a představuje největší potenciál pro změnu k lepšímu.

Proč Montessori?
Klade důraz na:

1. samostatnost a zodpovědnost

2. schopnost se učit a řešit problém

3. pracovitost

klíčové
kompetence pro 
člověka 21. století 

=



Klub Monty
Od září 2020 tak existuje Klub Monty pro přibližně 25 dětí.

Odpoledne slouží prostory jako Rodinné centrum pro maminky s menšími dětmi a 
ke vzdělávání  rodičů a pedagogů v oblasti výchovy a Montessori pedagogiky.

Provoz Montessori školky je hrazen jen z příspěvků rodičů za školkovné a dílničky, 
sponzorských darů či dotací města a sháněním jiných finančních zdrojů.

supervize Marka Hermana
semináře Venduly Koňaříkové



Pokračování příběhu
Vize Montessori školky

září 2022

Zařazení klubu Monty mezi školská zařízení – pobočka MŠ Karla Čapka.

září 2023

Přesunutí Montessori školky do nové budovy.

září 2024–2027

Spojení MŠ a ZŠ Montessori – vznik nové příspěvkové organizace.

SPOLEK—KOMUNITA RODIČŮ—PŘÍZNIVCI—MĚSTO

zajištění 
finanční 
udržitelnosti
2022/23
    vyřešeno dotací,
    navýšení školkovného

2023/24 a dále
    ze státního rozpočtu,
    školkovné



Finanční situace
Finanční schodek činí 250 000 Kč. Již jsme sehnali téměř polovinu částky.

položka měsíční náklady počet měsíců
(obd. leden – srpen) částka

energie 4 350 8 34 800

nájemné 10 712 8 85 696

doplatky a valorizace 12 383 1 12 383

internet 400 8 3 200

pojištění odpovědnosti 700 2 1 400

mzdy 58 850 8 470 800

svačiny 2 000 6 12 000

spotřební zboží 2 000 6 12 000

celkem 632 279

příjmy

školkovné 54 500 6 327 000

dotace města 60 000 1 60 000

celkem 387 000

zúčtování 387 000 - 632 279  = - 244 579

133 079 Kč

50 000 Kč

42 500 Kč

19 000 Kč



Potřebujeme 

Spolek Montessori Jeseník | Palackého 10 | 790 01 | Jeseník | www.montessori-jesenik.com  jesenik.monty@gmail.com

číslo účtu:
289676801/0300

Vaši konkrétní pomoc, 

aby vzdělávání v Jeseníku 

mohlo pokračovat


