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Charakteristika školy Montessori 

Umístění školy, klima a estetické podmínky: DOBRÁ Montessori základní škola a           
mateřská škola s.r.o. sídlí v pronajatých prostorách budovy původně vystavěné pro           
účely mateřské školy ve 40 letech. V přízemí budovy sídlí dětská skupina pracující             
Montessori pedagogikou. V prvním patře sídlí mateřská škola a třetí patro zaujímá            
základní škola. Princip vychází z konceptu růstu, kdy nejmenší děti začínají           
navštěvovat budovu v přízemí a následně rostou do mateřské školy a základní školy.             
Vizí je poskytování vzdělávání od 1,5 roku do 15 let. Budova procházela průběžnou             
rekonstrukcí, aby mohla pokrývat požadavky na vzdělávání od nejmenších dětí až           
po základní školu. Montessori učebny základní školy tak vyhovují současným          
požadavkům a jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. 

Učebnice a učební pomůcky: Žáci pracují s pomůckami, na kterých pochopí nové            
učivo nebo si ho s jejich pomocí procvičují. Ke své práci dále používají standardní              
pracovní sešity, vytvořené pracovní listy, popř. připravené pracovní sešitky. Sami si           
také své výstupní materiály zakládají do pracovních portfolií. Děti mají i další            
vybavení: počítač, dataprojektor, drobné hudební nástroje, knihovnu a kancelářské a          
výtvarné potřeby. 

Personální podmínky a další vzdělávání pracovníků školy: Vzhledem k velikosti          
školy zde působí 6 zaměstnanců: ředitelka, dvě učitelky, vychovatelka ve školní           
družině, asistentka pedagoga a rodilý mluvčí. Průběžně se vzdělávají v rámci           
akreditovaných akcí DVPP či v kurzech a seminářích pořádaných Montessori ČR           
z.s. a Institut Duhovka, zařízení pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků,          
s.r.o. a jiná zařízení specializující se na montessori pedagogiku.  

Hygienické podmínky, stravování: Žáci i zaměstnanci mají k dispozici běžné          
hygienické vybavení. Stravování zajišťuje školní jídelna – výdejna v budově školy,           
nyní v prostorách mš. Od roku 2020 se plánuje rekonstrukce, která by umožnila mít k               
dispozici školní jídelnu - výdejnu přímo na patře základní školy. 

Opatření pro zabezpečení školy a bezpečnost žáků a učitelů: Škola bude           
vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením. 



Spolupráce s rodiči: Pravidelná spolupráce s rodiči je velmi důležitá pro jednotné            
působení a práci s dětmi ve škole i doma v rámci stejných principů. Škola je rodičům                
otevřena a umožňuje jim přístup v době i mimo vyučování (v čase provozu školy).              
Rodiče jsou vyzýváni, aby zpětnou vazbu získávali hlavně z pravidelného sledování           
naladění a pohody dítěte a portfolia jeho školní práce; a aby porovnávali výsledky             
práce s kritérii zadání úkolů a vlastními možnostmi dítěte. Osvědčené formy           
spolupráce školy s rodiči: 

● pravidelné tripartity s ukázkou práce dětí ve škole 
● třídní schůzky rodičů všech dětí  
● emailová komunikace - každý týden 
● rodiče mají možnost – po předchozí domluvě s pedagogy - se zúčastnit 

školního dne, výletů a výprav dětí v rámci vyučování a vidět tak své dítě 
zapojené v práci celého školního kolektivu 

● semináře a přednášky odborníků pro rodiče 
● setkávání a společný program rodičů s dětmi mimo vyučování 
● individuální konzultace rodičů s učiteli 

Specifické vzdělávací potřeby dětí, talentované děti 

Uplatňováním principů Montessori, hlavně diferenciovaným vyučováním a       
individuálním učením, je vytvořeno přirozené vhodné prostředí pro děti s rozdílnými           
vzdělávacími potřebami – děti se specifickými potřebami, nadané děti, děti jiných           
národností. Učitel spolupracuje s rodiči při hledání vhodné vzdělávací cesty, metod           
výuky a úpravy výukového prostředí nebo pro odbornou pomoc pro konkrétní dítě. 

Principy pedagogiky MM: 

● svobodná práce dítěte, možnost volby 
● senzitivní fáze vývoje dítěte 
● koncentrace pozornosti 
● připravené prostředí 

Metody práce: 

● třístupňová výuka 
● izolace jedné vlastnosti 
● práce se specifickým názorným materiálem a možností vlastního prožitku 

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami mohou pracovat s konkrétními materiály          
a pomůckami, učit se společně se spolužáky, volit si dobu k relaxaci podle své              
potřeby, pracovat samostatně vlastním tempem a s přiměřenou náročností úkolu.          



Podle aktuálních personálních možností mohou pracovat s pomocí asistenta         
pedagoga. 

Děti talentované a nadané mohou postupovat svým vlastním tempem a získat více            
informací k danému tématu či pracovat rychleji při samotné práci s výukovým            
materiálem. Děti, které určitý úkol již dobře zvládly, mohou být pomocníkem učitele –             
radí, učí, pomáhají a vysvětlují učivo svým spolužákům. Jejich práce mohou sloužit            
ostatním jako učební materiál. 

Dětem jiných národností lze přizpůsobit plán výuky a systém práce opět v rámci             
principů pedagogiky Montessori vzhledem k jejich individuálním výukovým potřebám. 

 
 
 
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu základní školy  

Zaměření školy 
Základní škola Montessori je vzdělávací program, který aplikuje pedagogický systém          
Marie Montessori na všeobecné vzdělávací cíle a obsahy základního vzdělávání v           
České republice. Základní filozofií tohoto programu je orientace na osobnost dítěte –            
rozvíjení jeho vnitřní motivace k učení, vývojových možností a individuálních          
schopností a využití jeho zájmu o určitou oblast nebo téma ve školní práci.             
Východiskem je předpoklad, že děti mají opravdový zájem a touhu poznat, naučit se             
a uplatnit nové poznatky. Filosofie této vzdělávací strategie je založena na principu            
svobody a možnosti volby se zodpovědností. Důležitou cílovou složkou je          
sebepoznání. Dítě získává dovednost rozhodovat se podle svých reálných zájmů a           
možností, je vedeno k respektu a toleranci ke schopnostem, odlišnému výběru a            
práci ostatních. Vyučování je založeno na základních principech pedagogického         
systému Marie Montessori. Podstatnou složku tvoří vlastní samostatná vzdělávací         
činnost dítěte, vedena jeho zájmem, stimulována učitelem a připraveným prostředím          
ve školní třídě. Děti nejsou jen pasivními příjemci informací, ale na učení se aktivně              
podílejí. Děti pracují ve třídách ve věkově smíšených skupinách (dva až tři ročníky),             
aby byla zajištěna spolupráce a vzájemné přirozené učení a pomoc mezi dětmi.            
Práce ve věkově smíšených skupinách je jednou ze základních podmínek pro           
organizaci učení dětí ve třídách Montessori. 



Základní filozofie vzdělávacího programu základní školy  
● orientace na osobnost dítěte, které ke svému rozvoji potřebuje samostatnost 

a nezávislost  
● posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení 
● vlastní samostatná vzdělávací činnost dítěte, vedená jeho zájmem 
● v procesu vzdělávání postupuje dítě v souladu se svými individuálními a 

vývojovými možnostmi 
● dítě se na učení aktivně podílí, není jen jeho pasivním příjemcem 
● budování odpovědnosti za vlastní vzdělání 
● připravené prostředí zahrnuje tzv. duální prostředí. Výuka probíhá “venku” v 

zahradě, přírodě, kulturním prostředí a také ve třídě s tradičními didaktickými 
pomůckami a specifickým učebním materiálem, které umožňují aktivní a 
individuální práci dítěte 

● učitel na základě pozorování a diagnostiky dětí reflektuje svůj přístup k dětem 
a vytváří vhodné připravené prostředí 

● práce s chybou a pochvalou, vedení k sebekontrole a sebehodnocení 
● respekt dospělého k dítěti jako rovnocenné osobnosti 

Principy pedagogiky Montessori – výchovně vzdělávací strategie 
Pedagogické postupy, metody a výchovně vzdělávací strategie jsou uplatňovány ve          
všech vzdělávacích oblastech a byly již uplatňovány v mš Montessori: 

Senzitivní fáze ve vývoji dítěte - je zvláštní vnímavost k získávání určitých            
schopností a dovedností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou              
využity nebo ne. Období senzitivní fáze ve vývoji dítěte je vhodné maximálně využít             
pro osvojování určitých vědomostí a dovedností, protože se je dítě v odpovídající            
citlivé fázi naučí nejsnáze, s nejmenší námahou a energií. 

Koncentrace pozornosti označuje maximální koncentraci dítěte na určitou práci. 

Připravené prostředí  zahrnuje: 
● osobnost učitele a lásku k dítěti 
● věcné prostředí – (materiál, specifické pomůcky, vybavení a zařízení třídy) 

připravené pro aktuální vývojové potřeby jednotlivých dětí 
● venkovní prostředí - zahrada, která poskytuje přirozené výzvy a prostor k 

výuce napříč předměty a také prostor pro praktickou výuku a ověřování 
poznatků v praxi 

● další výukové programy, které lze přizpůsobovat individuálním potřebám 
dítěte pro osvojování poznatků a dovedností 

 



Propojování informací - nové informace vycházejí z celku, vysvětlují se na základě            
jednotlivých částí, které dítě opět zařazuje do určité struktury. Při práci na projektech             
děti pracují s informacemi a dovednostmi z různých oblastí, při reflexi je zařazují do              
určených kategorií a oblastí, což jim lépe pomáhá pochopit souvislosti. Není kladen            
důraz na to, aby se děti v rámci projektu naučily určené množství poznatků, ale aby               
se podrobněji zajímaly o zvolená témata. 
 
Vzdělávací strategie vychází z předpokladu, že každý člověk je bytost          
neopakovatelná a přichází na svět s vybavením, které není shodné s jiným jedincem.             
Vzdělávací strategie v systému Montessori tedy musí být voleny tak, aby učitel mohl             
k dětem přistupovat individuálně a vycházel vstříc jejich potřebám. Frontální          
vyučování je nahrazeno organizační, obsahovou i metodickou diferenciací, která je          
však také závislá na aktuálních personálních možnostech. Pedagogické principy,         
metody a způsoby vyučování pomáhají dítěti učit se v „bezpečném prostředí“, bez            
ohrožení porovnáváním, vnějším hodnocením, časovým stresem, tresty a        
odměnami. 
 

● Individuální práce dětí – samostatná práce dítěte, popřípadě individuální 
řízená činnost; používáme také označení volná nebo svobodná práce 
Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že 
učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání a učebních procesů.... Nějakou 
činnost si dítě zvolit musí. Učitel činnost dětí koordinuje a využívá své 
pedagogické dovednosti, aby bez příkazů (s přihlédnutím, k jeho 
schopnostem) pomohl najít dítěti činnost, která ho zaujme. Míra svobody pro 
určité dítě je závislá na jeho individuální míře zodpovědnosti. 

 
● Práce s vlastní zodpovědností - dítě se učí chápat souvislost mezi volbou a 

zodpovědností. K sebedisciplíně jsou děti vedeny již mateřské škole 
Montessori. Ve škole se učí dále respektovat domluvená pravidla soužití, 
domluvené způsoby práce, využití času ve vyučování, pracovat podle 
individuálního plánu i společných plánů činností. Svoboda dítěte je 
samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie; volná práce neznamená, 
že dítě střídá činnosti bez ukončení a důslednosti nebo nedělá nic. Pokud 
chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá – samo se rozhodne 
– je jeho zodpovědnost dodržet daná pravidla. Pro dodržení pravidla 
„pracovat na osobní maximum a dokončit práci do konce“ je vhodné dětem 
kritéria individuálně upravit (redukovat práci, volit další činnosti, označit 
domluvený plán....) tak, aby úkol mohlo opravdu dokončit a mělo o svém 
učebním rámci přehled. 

 



● Vlastní plánování a organizace práce dětí – volba pořadí činností podle svého 
zájmu a domluvených termínů dokončení, rozdělování práce pro činnost ve 
škole nebo domácí úkoly.... Vede děti postupně k přemýšlení nad rozvržením 
svého času. Učitel dětem, které to potřebují, přechodně pomáhá v plánování 
a organizaci času týdenním plánem nebo jiným rozvržením, které dítěti 
vyhovuje (a také není v rozporu sezákladními principy práce). 

 
● Práce s chybou a sebekontrolou – děti jsou vedeny k sebekontrole tím, že 

většina pomůcek a materiálů, se kterými pracují, porovnávají se vzorovým 
řešením nebo předem stanovenými kritérii a vlastní chyby si vyhledávají a 
opravují. V rámci rozvoje spolupráce u dětí napříč ročníky vedeme děti 
zároveň k vzájemné kontrole práce - starší děti kontrolují práci mladších dětí. 
Děti se snažíme vést k tomu, že chyba není nic špatného, ale spíše zpětná 
vazba, která jim pomůže posunout se dál.  

 
● Vedení dětí k sebehodnocení – je proces, kterému se děti učí již od mateřské 

školy. Zahrnuje respektování pravidel třídy, práci s chybou a sebekontrolou, 
připravené prostředí. Děti se učí popisovat svou práci, vlastní spokojenost s 
ní, porovnat svoji práci s kritérii, ocenit práci nebo najít to, co by mohly udělat 
jinak. Hodnotí své jednání a chování k ostatním, respektování pravidel třídy. 
Děti se postupně učí ústní i písemnou formulaci (písemně hodnotí svou práci 
minimálně jednou v průběhu roku v notýsku). 

 
● Prezentace vlastní práce – je velmi důležitá pro učení se dětí navzájem. Děti 

získávají nové informace od svých spolužáků, mají možnost učit se z jejich 
způsobů práce, poučit se z chyb, inspirovat se z originálních nápadů a 
společně hledat nejlepší řešení. Prezentace práce pomáhá při vedení dětí k 
sebehodnocení (ocenění, porovnání s kritérii...). 

 
● Vedení portfolia vlastní práce – děti si během učení vytvářejí vlastní materiály 

(tematické sešitky, soubory příkladů, informační přehledy...) a spolu s dalšími 
výsledky své práce si je zakládají podle zadaných pravidel. Učí se materiály 
třídit a portfolio školní práce je také součástí sebehodnocení dítěte a 
podkladem pro hodnocení práce učitelem. 

 
● Propojení informací oborem Kosmická výchova – je specifické pojetí způsobu 

vyučování, které není rozděleno do jednotlivých předmětů, ale vychází ze 
společného tematického celku. V rámci tematických projektů pracují děti s 
informacemi z jednotlivých oborů ve vzájemných souvislostech, pracují se 
symboly a přesným pojmenováním, třídí informace do kategorií. Jazyk a 
matematika jsou cesty k poznávání informací. 
 

Koncepce programu Montessori umožňuje zařazovat také současné trendy v oblasti          
vyučování: 



● využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností 
● komunikační dovednosti ve výuce 
● integrovanou tematickou výuku 
● kritické myšlení 
● skupinovou práci 
● globální výchovu 
● projektová výuka  

Osobnost pedagoga 
Pedagogika Marie Montessori je založena na rovnosti, nezávislosti, svobodě volby,          
vzájemném respektu a přijetí. Je úkolem učitele, aby toto vše dětem svým přístupem             
a způsobem jednání umožňoval a nabízel. Proto je velmi důležitá specifická příprava            
(vzdělávací kurzy Montessori), erudovanost a aktivní osobní přístup pedagoga. 
Učitel zabezpečuje připravené prostředí školní třídy a je garantem volného prostoru           
pro samostatnou práci žáků a tvůrčí práci s celou třídou. Učitel má umět pro dítě a                
jeho rozvoj připravit vhodné materiály a uspořádané, připravené prostředí, které          
podporuje přirozenou zvídavost a naplnění senzitivních fází v učení a vývoji dítěte.            
Učitel také věnuje pozornost tomu, aby materiály a pomůcky měly (pokud je to             
vhodné) možnost vlastní kontroly. 
V práci učitele je důležitá diagnostická složka – pozorování dítěte při práci, poznání             
jeho individuálních možností a vedení záznamů o jeho postupu v učení. Pozorování            
práce dětí tvoří základ pro individuální práci učitele s žákem a další doplňování             
připraveného prostředí. Záznamy o postupu a vývoji každého dítěte ve vzdělávacích           
oblastech (tzv. pedagogický deník) si učitel zajišťuje svým vlastním způsobem. 

Hodnocení práce dětí 

● učitel si váží dětské práce a partnersky práci dítěte oceňuje 
● školní práce dětí není klasifikována; klasifikace a porovnávání dětí mezi 

sebou nebo důraz na jejich výkonové pořadí se neslučuje s principy 
pedagogického systému Montessori 

● při hodnocení dětí je popisován individuální pokrok v dosahování 
očekávaných výstupů oborů a dovedností v rámci klíčových kompetencí a 
hodnocení obsahuje doporučení pro další pokrok dítěte 

● učitel se snaží vyvarovat při hodnocení práce dětí označování jeho vlastní 
osoby (tzv. nálepky a manipulační pojmenování) 

● děti jsou vedeny k hodnocení své vlastní práce, aby dokázaly vyhodnotit svůj 
pokrok, nalezly své chyby a plánovaly si zlepšení své práce 

● chyba je používána jako další ukazatel možnosti pro vlastní sebehodnocení, 
rozvoj a volbu dalších činností 



Spolupráce s rodiči 

Pravidelná spolupráce s rodiči je velmi důležitá pro jednotné působení a práci s             
dětmi ve škole i doma v rámci stejných principů. Škola je rodičům otevřena a              
umožňuje jim přístup v době i mimo vyučování (v čase provozu školy). Rodiče jsou              
vyzýváni, aby zpětnou vazbu získávali hlavně z pravidelného sledování naladění a           
pohody dítěte a portfolia jeho školní práce a vlastními možnostmi dítěte. Osvědčené            
formy spolupráce školy s rodiči: 

● pravidelné tripartity - tj. schůzky rodiče, dítěte a učitele s ukázkou práce dítěte 
ve škole 

● každotýdenní emailová komunikace s rodiči 
● rodiče mají možnost – po předchozí domluvě s pedagogy - se zúčastnit 

školního dne, výletů a výprav dětí v rámci vyučování a vidět tak své dítě 
zapojené v práci celého školního kolektivu 

● semináře a přednášky odborníků pro rodiče 
● setkávání a společný program rodičů s dětmi mimo vyučování 
● individuální konzultace rodičů s učiteli 
● třídní schůzky všech rodičů 

Specifické vzdělávací potřeby dětí, talentované děti 
Uplatňováním principů Montessori, hlavně diferenciovaným vyučováním a       
individuálním učením, je vytvořeno přirozené vhodné prostředí pro děti s rozdílnými           
vzdělávacími potřebami – děti se specifickými potřebami, nadané děti, děti jiných           
národností. Učitel spolupracuje s rodiči při hledání vhodné vzdělávací cesty, metod           
výuky a úpravy výukového prostředí nebo pro odbornou pomoc pro konkrétní dítě.            
Pro výuku dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a také pro děti nadané jsou             
klíčové věkově smíšené třídy, které umožňují dětem postupovat vlastním         
individuálním tempem napříč ročníky. 
 
Principy pedagogiky MM: 

● svobodná práce dítěte, možnost volby 
● senzitivní fáze vývoje dítěte 
● koncentrace pozornosti 
● připravené prostředí 

 
Metody práce: 

● třístupňová výuka 
● izolace jedné vlastnosti 
● práce se specifickým názorným materiálem a možností vlastního prožitku 



Děti se specifickými vzdělávacími potřebami mohou pracovat s konkrétními materiály          
a pomůckami, učit se společně se spolužáky, volit si dobu k relaxaci podle své              
potřeby, pracovat samostatně vlastním tempem a s přiměřenou náročností úkolu.          
Podle aktuálních personálních možností mohou pracovat s pomocí asistenta         
pedagoga.  

Děti talentované a nadané mohou postupovat svým vlastním tempem a získat více            
informací k danému tématu či pracovat rychleji při samotné práci s výukovým            
materiálem. Děti, které určitý úkol již dobře zvládly, mohou být pomocníkem učitele –             
radí, učí, pomáhají a vysvětlují učivo svým spolužákům. Jejich práce mohou sloužit            
ostatním jako učební materiál. Děti postupují svým tempem kupředu napříč ročníky           
buď v jednotlivých předmětech nebo celkově ve všech předmětech.  

Dětem jiných národností lze přizpůsobit plán výuky a systém práce opět v rámci             
principů pedagogiky Montessori vzhledem k jejich individuálním výukovým potřebám. 

Průřezová témata –  zastoupení v oborech je uvedeno u jednotlivých oborů 

téma: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 

Osobnostní rozvoj 

●  
Rozvoj schopností poznávání 

●  
Sebepoznání a sebepojetí 

●  
Seberegulace a sebeorganizace 

●  
Psychohygiena 

 
Kreativita 

Sociální rozvoj 

●  
Poznávání lidí 



 

 

 

 
Mezilidské vztahy 

 
Komunikace 

 
Kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

●  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH        
(VMEGS) 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 



 

 

 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) 

Tematické okruhy receptivních činností: 

●  
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

●  
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 
stavba mediálních sdělení 

 
vnímání autora mediálních sdělení 

 
fungování a vliv médií ve společnosti 

Tematické okruhy produktivních činností 

●  
tvorba mediálního sdělení 

 
práce v realizačním týmu 



Učební plán 

 

 

Organizační formy výuky 
Vyučování je založeno na základních principech pedagogického systému Marie         
Montessori, podstatnou složku výuky tedy tvoří individuální práce dětí. Ta je           
kombinována s dalšími formami výuky. Výuka není organizována jako vyučovací          
hodina (45 min), ale jako cca 3 hodinový pracovní blok (prokládaný naplánovanými            

Tabulace učebního plánu pro 1.stupeň 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč 

1.-5. 
roč. 

Jazyk 
a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura Český jazyk 7 7 7 6 +1 6 33+1 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 1 1 3 3 3 9+2 

Matematika a její 
aplikace Matematika 4 4 4 4 4 20 

Člověk a jeho svět 

Kosmická 
výchova 

 

4 + 2 
 

4 + 2 
 

4 + 3 
 

6 + 3 
 

6 + 3 
 

24 + 13 
 

Člověk a svět práce 

Výtvarná výchova 

Průřezová témata 

Hudební výchova 
Hudební 
výchova 1 1 1 1 1 5 

Informační a 
komunikační technologie  - - - - 1 1 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 2 2 2 2 2 10 

  povinné 18 18 21 22 23 102 

  disponibilní 3 3 3 4 3 16 

  celkem 21 21 24 26 26 118 



lekcemi a případně jazykovou konverzací), aby dětem byla umožněna co nejdelší           
koncentrace pozornosti na práci. V průběhu bloku si děti samy organizují odpočinek,            
hygienickou a občerstvovací pauzu.  
Organizační formy výuky: 

● individuální práce dětí 
● komunitní kruh 
● frontální vyučování 
● skupinové a individuální lekce 
● samostatná práce skupin 
● domácí práce žáků 
● projekty 
● exkurze, výlety 
● přírodovědné a vlastivědné vycházky 
● výuka ve venkovním prostředí zahrady 

 
Individuální práce dětí – je to samostatná vzdělávací činnost dítěte; dítě samostatně            
pracuje na úkolu, který si zvolilo s vědomím učitele podle svého individuálního plánu.             
Dítě si zpravidla může samo volit: 

● co = dítě volí téma vzdělávací činnosti: podle svého zájmu vycházejícího z 
vývojové senzitivní fáze, z nabídky podle svého individuálního plánu činnosti 
nebo z připravené nabídky ve třídě 

● kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě nebo v budově, případně zahradě 
pracovat 

● kdy = ve škole pracuje v rámci daného časového vymezení 
● s kým  = podle charakteru práce může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině 

 
Komunitní kruh – pravidelným rituálem setkávání kolektivu dětí je tzv. setkání „na            
elipse“, kde je prostor pro: 

● vypravování zážitků, sdílení myšlenek a názorů, společnou diskusi 
● informace k tématům a okruhům učiva, doporučení a nabídky práce 
● prezentaci práce 
● organizaci a plánování práce ve třídě 
● vytváření a reflexi společných pravidel 

 
Skupinové a individuální lekce – společná práce skupiny dětí je řízena učitelem, z             
větší části pracují všechny děti na stejném úkolu. Skupinové lekce jsou využívány            
pro vysvětlení, procvičení nebo opakování učiva určitého tématu nebo oblasti pro           
děti, které to potřebují. 
 
Samostatná práce skupin – skupina dětí pracuje samostatně podle zadání a předem            
domluvených pravidel aktivizujícími metodami - každé dítě má v rámci skupiny svůj            



úkol a zapojí se do společné práce. Skupiny pracují na úkolech, které většinou             
vycházejí z projektových témat. 
 
Domácí práce žáků – zahrnujeme pouze v případě nedostatečné práce ve třídě nebo             
vychází z vlastního zájmu dítěte. Případně při nutnosti procvičování např. čtení u            
prvňáků. Práce na projektech. 
 
Projekty – práce v tematických projektech; děti začínají pracovat společně na           
vybraném tématu, podílejí se na připravovaném obsahu projektu s učitelem; pracují           
individuálně nebo společně interaktivními metodami; projekt obsahuje základní,        
výběrové a individuální úkoly, propojené s dalšími obory (ČJ, M); projekt si děti             
zakládají, pokud je to podle velikosti možné. V případě přílišné velikosti si mohou             
založit fotodokumentaci. 

Frontální vyučování – společná práce dětí je řízena učitelem, časově ohraničena, z            
větší části pracují všechny děti na stejném úkolu. Frontální vyučování je využíváno            
hlavně z organizačních a bezpečnostních důvodů pro TV, HV, VV a výuku            
anglického jazyka. 

Exkurze, výlety – tematicky zaměřené cesty dětí mimo budovu školy – výstavy,            
expozice, besedy, divadelní představení, koncerty, seznámení s obory lidské         
činnosti apod.; děti jsou před exkurzí seznámeny s cílem a účelem cesty, po exkurzi              
následuje reflexe. 
 
Vycházky přírodovědné a vlastivědné - tematicky zaměřené cesty dětí mimo budovu           
školy, děti jsou předem seznámeny s cílem a účelem vycházky a úkoly pro             
pozorování, po vycházce následuje reflexe. 
 
Výuka ve venkovním prostředí zahrady - k výuce je využívána zahrada školy a to              
průřezově ve všech předmětech. Využíváme max. využitelnosti poznatků z praxe.  
 

Obory Organizační formy výuky: 



Český jazyk individuální práce dětí 
komunitní kruh 
skupinové a individuální lekce 
samostatná práce skupin 
domácí práce žáků 
exkurze, výlety 
výuka ve venkovním prostředí zahrady 

Matematika individuální práce dětí 
skupinové a individuální lekce 
výuka ve venkovním prostředí zahrady 
domácí práce žáků 

Informační a komunikační   
technologie 

individuální práce dětí 
skupinové a individuální lekce 

Kosmická výchova individuální práce dětí 
komunitní kruh 
skupinové a individuální lekce 
samostatná práce skupin 
domácí práce žáků 
projekty 
exkurze (muzea, výstavy, lidská činnost) 
přírodovědné a vlastivědné vycházky 
výuka ve venkovním prostředí zahrady 

Hudební výchova individuální práce dětí 
komunitní kruh 
frontální vyučování 
projekty 
exkurze (divadelní představní, koncerty) 
výuka ve venkovním prostředí zahrady 

Tělesná výchova frontální vyučování 
individuální cvičení  
kolektivní hry 
pohyb ve venkovním prostředí 



 
 
 
 
 

Vzdělávací oblasti  

Výchovné a vzdělávací strategie - specifický způsob vyučování 

Vzdělávací strategie vychází z předpokladu, že každý člověk je bytost          
neopakovatelná a přichází na svět s vybavením, které není shodné s jiným jedincem.             
Vzdělávací strategie v systému Montessori tedy musí být voleny tak, aby učitel mohl             
k dětem přistupovat individuálně a vycházel vstříc jejich potřebám. Frontální          
vyučování je nahrazeno organizační, obsahovou i metodickou diferenciací, která je          
však také závislá na aktuálních personálních možnostech. Pedagogické principy,         
metody a způsoby vyučování pomáhají dítěti učit se v „bezpečném prostředí“, bez            
ohrožení porovnáváním, vnějším hodnocením, časovým stresem, tresty a        
odměnami. 

Senzitivní fáze ve vývoji dítěte - je zvláštní vnímavost k získávání určitých            
schopností a dovedností, kdy je dítě nejlépe naladěno připraveno zvládnout určitý           
problém a učení. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity               
nebo ne. Období senzitivní fáze ve vývoji dítěte je vhodné maximálně využít pro             
osvojování určitých vědomostí a dovedností, protože se je dítě v odpovídající citlivé            
fázi naučí nejsnáze, s nejmenší námahou a energií. 

Koncentrace pozornosti označuje maximální koncentraci dítěte na určitou práci.         
Pokud dítě pracuje se zaujetím a soustředěním nad zvoleným problémem či           
tématem, nemá být rušeno. 

Individuální práce dětí , používáme také označení volná práce dětí. Je to samostatná            
práce dítěte, popřípadě individuální řízená činnost. Dítě si na tuto dobu plánuje a             

Cizí jazyk – anglický jazyk individuální práce dětí 
komunitní kruh 
frontální vyučování 
skupinové a individuální lekce 
domácí práce žáků 
výuka ve venkovním prostředí zahrady 



organizuje čas, volí si oblast vyučování, oblasti ve vyučování, co – kdy - kde - s kým                 
– jakým způsobem bude na úkolu pracovat. Je také zodpovědné zadokončení úkolů            
v osobním maximu. 

Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel             
vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání a učebních procesů. Nějakou činnost si dítě            
zvolit musí. Učitel činnost dětí koordinuje a využívá své pedagogické dovednosti,           
aby bez příkazů (s přihlédnutím k jeho schopnostem) pomohl najít dítěti činnost,            
která ho zaujme. Míra svobody pro určité dítě je závislá na jeho individuální míře              
zodpovědnosti. 

Práce s vlastní zodpovědností - dítě se učí chápat souvislost mezi volbou a             
zodpovědností. K sebedisciplíně jsou děti vedeny již mateřské škole Montessori. Ve           
škole se učí dále respektovat domluvená pravidla soužití, domluvené způsoby práce,           
využití času ve vyučování, pracovat podle individuálního plánu i společných plánů           
činností. Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie; volná           
práce neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení a důslednosti nebo nedělá            
nic. Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá – samo se              
rozhodne – je jeho zodpovědnost dodržet daná pravidla. Pro dodržení pravidla           
„pracovat na osobní maximum a dokončit práci do konce“ je vhodné dětem kritéria             
individuálně upravit (redukovat práci, volit další činnosti, označit domluvený plán....)          
tak, aby úkol mohlo opravdu dokončit a mělo o svém učebním rámci přehled. 

Připravené prostředí zahrnuje materiál, specifické pomůcky, vybavení a zařízení         
třídy tak, aby si děti mohly: 

● volit práci z nabídky aktivit 
● samostatně pracovat podle navržených postupů 
● svou práci porovnávat se vzorem, kontrolou nebo kritérii 
● zaznamenat si výsledky práce podle daných kritérií 
● objevovat a poznávat nové učivo také podle svého zájmu 
● další výukové programy, které lze přizpůsobovat individuálním potřebám 

dítěte pro osvojování poznatků a dovedností 
 
Práce venku - připravené prostředí na základní škole prochází velkou proměnou. V            
mateřské škole téměř všechno poznání přichází za dětmi do třídy. Ve škole je             
prostředí tzv. duální - ve třídě a venku. Děti se učí sice ve třídě, ale třída je vede                  
spíše k pokládání otázek, na které najdou odpověď "venku" - v zahradě, lese,             
knihovně, na exkurzi atd. Např. zahrada nabízí dětem řadu podnětů pro práci a             
vzdělávání napříč obory. Do venkovního prostředí je možno přenášet nejen pracovní           



činnosti a tím rozvíjet v dětech péči o prostředí, ale také využívat podněty zahrady              
pro ostatní předměty tj. ČJ, M, ANG a Kosmickou výchovu. 

Vlastní plánování a organizace práce dětí – volba pořadí činností, práce podle            
domluvených termínů dokončení, rozdělování práce pro činnost ve škole nebo          
domácí úkoly.... vede děti postupně k přemýšlení nad rozvržením svého času. Učitel            
dětem, které to potřebují, pomáhá v plánování a organizaci času týdenním plánem            
nebo jiným rozvržením, které dítěti vyhovuje (a také není v rozporu se základními             
principy práce). 

Práce s chybou a sebekontrolou – děti jsou vedeny k sebekontrole tím, že pomůcky              
a materiály, se kterými pracují, porovnávají se vzorovým řešením nebo předem           
stanovenými kritérii. Vlastní chyby si vyhledávají a opravují, chyba je ukazatelem           
dalšího učení. 

Vedení dětí k sebehodnocení – je proces, kterému se děti učí již od mateřské školy.               
Zahrnuje respektování pravidel třídy, práci s chybou a sebekontrolou, připravené          
prostředí. Děti se učí popisovat svou práci, vlastní spokojenost s ní, porovnat svoji             
práci s kritérii, ocenit práci nebo najít to, co by mohly udělat jinak. Hodnotí své               
jednání a chování k ostatním, respektování pravidel třídy. Děti se sebehodnocení učí            
postupně – od ústního ocenění jednotlivého úkolu až kpísemnému posouzení          
výsledků školní práce, svého jednání a chování se spolužáky, respektování pravidel           
třídy za určité období (písemně hodnotí svou práci například na konci školního roku). 

Prezentace vlastní práce – je důležitá pro učení se dětí navzájem. Děti získávají             
nové informace od svých spolužáků, mají možnost učit se z jejich způsobů práce,             
poučit se z chyb, inspirovat se z originálních nápadů a společně hledat nejlepší             
řešení. Prezentace práce pomáhá při vedení dětí k sebehodnocení (ocenění,          
porovnání s kritérii...). 

Vedení portfolia vlastní práce – děti si během učení vytvářejí vlastní materiály            
(tematické sešitky, soubory příkladů, informační přehledy...) a spolu s dalšími          
výsledky své práce si je zakládají podle zadaných pravidel. Učí se materiály třídit a              
portfolio školní práce je také součástí sebehodnocení dítěte a podkladem pro           
hodnocení práce učitelem. 

Propojení informací oborem Kosmická výchova – je specifické pojetí způsobu          
vyučování, které není rozděleno do jednotlivých předmětů, ale vychází ze          
společného tematického celku. V rámci tematických celků pracují děti s informacemi           



z jednotlivých oborů ve vzájemných souvislostech, třídí informace do kategorií. Jazyk           
a matematika jsou cesty k poznávání informací. Nové informace v projektech           
vycházejí z celku, vysvětlují se na základě jednotlivých částí, které děti při reflexi             
zařazují do určených kategorií a oblastí, což jim lépe pomáhá pochopit souvislosti.            
Při práci na vlastních projektech dětí není kladen důraz na to, aby se naučily určené               
množství poznatků, ale aby se podrobněji zajímaly o zvolená témata. 

Práce ve věkově smíšených skupinách - vede děti k přirozené spolupráci,           
vzájemnému učení od starších spolužáků nebo spolužáků – expertů; umožňuje          
dětem opakovat si učivo učením kamaráda; práce ve věkově smíšených skupinách           
umožňuje dětem, aby i na obtížném úkolu pracovaly s pomocí zkušenějšího           
spolužáka aktivně; pozorováním práce starších spolužáků získávají děti přirozeně         
první zkušenosti a informace o problému 

Komunitní kruh – setkávání se spolužáky „na elipse“ - setkávání celé třídní skupiny             
je pravidelným rituálem dětí od MŠ Montessori: 

● sdílení zážitků a myšlenek, vypravování, názory, diskuse 
● doporučování a nabídky práce pro ostatní 
● organizace a plánování práce ve třídě 
● prezentace práce s oceněním a doporučením na vylepšení 
● stanovení pravidel a limitů 

 
Koncepce programu Montessori umožňuje zařazovat také současné trendy v oblasti          
vyučování: 

● využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností 
● komunikační dovednosti ve výuce 
● integrovanou tematickou výuku 
● kritické myšlení 
● problémové vyučování 
● skupinovou práci 
● globální výchovu 

Rozvoj klíčových kompetenci 

Vyučování podle pedagogických principů Marie Montessori nám umožňuje, abychom         
naplňovali obsah klíčových kompetencí a cílů vzdělávání podle RVP. Vysvětlení          
realizace principů uvedených v tabulce Klíčových kompetencí: 

KOMPETENCE K UČENÍ 



vybírá a využívá pro efektivní 
učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● využití senzitivních fází ve vývoji a 
učení 
dítěte 

● polarita pozornosti 
● připravené prostředí 
● komunitní kruh 
● práce s vlastní zodpovědností 

vyhledává a třídí informace a na      
základě jejich pochopení, propojení    
a systematizace je efektivně využívá     
v procesu učení, tvůrčích činnostech     
a praktickém životě 

●  
filosofie oboru Kosmická výchova 

integrovaná tématický výuka 
● problémové vyučování 
● od konkrétního k abstraktnímu 
● využívání v praktickém životě - v 

zahradě 

operuje s obecně užívanými    
termíny, znaky a symboly, uvádí věci      
do souvislostí, propojuje do širších     
celků poznatky z různých    
vzdělávacích oblastí a na základě     
toho si vytváří komplexnější pohled     
na matematické, přírodní,   
společenské a kulturní jevy 

●  
informace a texty v rámci obsahu 

projektů Kosmické výchovy 
● vlastní plánování a organizace 

vyučování dětí práce s chybou a 
sebekontrolou 

samostatně pozoruje a   
experimentuje, získané výsledky   
porovnává, kriticky posuzuje a    
vyvozuje z nich závěry pro využití v       
budoucnosti 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● samostatná práce v připraveném 
prostředí  sebehodnocení 

● práce s chybou a sebekontrolou 
● propojení učiva v projektech a s 

reálným životem 



 

poznává smysl a cíl učení, má      
pozitivní vztah k učení, posoudí     
vlastní pokrok a určí překážky či      
problémy bránící učení, naplánuje si,     
jakým způsobem by mohl své učení      
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky    
svého učení a diskutuje o nich 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● práce s vlastní zodpovědností 
● sebehodnocení 
● práce s chybou a sebekontrolou 
● komunitní kruh – setkávání se 

spolužáky „na elipse“ 
● prezentace vlastní práce 
● propojení učiva s reálným životem 
● globální výchova 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

vnímá nejrůznější problémové   
situace ve škole i mimo ni, rozpozná a        
pochopí problém, přemýšlí o    
nesrovnalostech a jejich příčinách,    
promyslí a naplánuje způsob řešení     
problémů a využívá k tomu vlastního      
úsudku a zkušeností 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● setkávání, sdílení a komunikace 
dětí 
v komunitním kruhu „na elipse“ 

● možnost vlastního kreativního 
způsobu zpracování zadaného 
tématu 

● práce metodami Kritického 
myšlení 

● projektové vyučování 
● kooperace 
● problémové vyučování 
● důraz na samostatné vyhledávání 

informací z různých zdrojů 
● péče o zahradu, stavění bunkrů, 

rozvoj zahrady 

vyhledá informace vhodné k řešení     
problému, nachází jejich shodné,    
podobné a odlišné znaky, využívá     
získané vědomosti a dovednosti k     
objevování různých variant řešení,    
nenechá se odradit případným    
nezdarem a vytrvale hledá konečné     
řešení problému 

●  
svobodná – volná práce dětí 
připraveném “duálním” prostředí 

● práce se zodpovědností 
● práce s chybou 
● vnitřní motivace 



 

samostatně řeší problémy; volí    
vhodné způsoby řešení; užívá při     
řešení problémů logické, matematické    
a empirické postupy 

●  
připravené prostředí, práce se 

specifickými pomůckami a 
materiály 

● připravené prostředí zahrady v 
přírodní stylu poskytující podněty 
např. pro stavění “bunkrů”, péči o 
zahradu atd. 

● vnímání co nejvíce smysly 
(specifický materiál) 

ověřuje prakticky správnost řešení    
problémů a osvědčené postupy    
aplikuje při řešení obdobných nebo     
nových problémových situací, sleduje    
vlastní pokrok při zdolávání problémů 

●  
práce s chybou a sebekontrolou 

● vedení portfolia školní práce 
● vedení dětí k sebehodnocení, 

písemné zpracování 
● připravené prostředí, práce se 

specifickými pomůckami a 
materiály 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí,     
je schopen je obhájit, uvědomuje si      
zodpovědnost za svá rozhodnutí a     
výsledky svých činů zhodnotí 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● vedení dětí k sebehodnocení 
● vnitřní disciplína, práce s vlastní 

zodpovědností 
● komunikace v komunitním kruhu 
● společné sestavování pravidel a 

také řešení jejich nedodržení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a      
názory v logickém sledu, vyjadřuje se      
výstižně, souvisle a kultivovaně v     
písemném i ústním projevu  

●  
práce ve věkově smíšených 
skupinách, učení od starších 
kamarádů, opakování si učiva 
učením kamaráda 

● důraz na sdílení v komunitním 
kruhu, možnost často sdělovat 
své myšlenky, nápady a zážitky 

● důraz na prezentaci všech prací 
dětí a učením se od kamarádů 

● vedení dětí k respektu při práci ve 
skupině 

naslouchá promluvám druhých lidí,    
porozumí jim, vhodně na ně reaguje,      
účinně se zapojuje do diskuse,     
obhajuje svůj názor a vhodně     
argumentuje 



 
 

rozumí různým typům textů a záznamů,      
obrazových materiálů, běžně   
užívaných gest, zvuků a jiných     
informačních a komunikačních   
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na      
ně a tvořivě je využívá ke svému       
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do       
společenského dění  

● plánování, samostatnost, 
sebehodnocení 

● práce s informacemi aktivizujícími 
metodami 

● řešení problémů společně s dětmi 
● společné sestavování pravidel 

třídy 
s vedením dětí k empatii, 
naslouchání a vnímání, toleranci 
odlišností, respektu k druhým a k 
sobě využívá informační a komunikační    

prostředky a technologie pro kvalitní a      
účinnou komunikaci s okolním světem  

využívá získané komunikativní   
dovednosti k vytváření vztahů    
potřebných k plnohodnotnému soužití a     
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí     
se společně s pedagogy na vytváření      
pravidel práce v týmu, na základě      
poznání nebo přijetí nové role v      
pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje    
kvalitu společné práce 

●  
svobodná – volná práce dětí 

● práce dětí ve dvojicích, 
skupinách, týmech 

● setkávání, sdílení a interakce dětí 
v komunitním kruhu „na elipse“ 

● možnost vlastního kreativního 
způsobu zpracování zadaného 
tématu 

● princip práce „pracovat na osobní 
maximum a dokončit práci do 
konce“ 

● připravené “duální” prostředí, 
práce se specifickými pomůckami 
a materiály, práce venku 

● porovnávání práce podle vzorové 
kontroly a předem stanovenými 
kritérii 

● vedení dětí k sebehodnocení 

podílí se na utváření příjemné     
atmosféry v týmu, na základě     
ohleduplnosti a úcty při jednání s      
druhými lidmi přispívá k upevňování     
dobrých mezilidských vztahů, v případě     
potřeby poskytne pomoc nebo o ni      
požádá 



 

přispívá k diskusi v malé skupině i k        
debatě celé třídy, chápe potřebu     
efektivně spolupracovat s druhými při     
řešení daného úkolu, oceňuje    
zkušenosti druhých lidí, respektuje    
různá hlediska a čerpá poučení z toho,       
co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

● prezentace práce, ocenění a 
doporučení práce ostatních 

● vedení portfolia školní práce 
 

vytváří si pozitivní představu o sobě      
samém, která podporuje jeho    
sebedůvěru a samostatný rozvoj;    
ovládá a řídí svoje jednání a chování       
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení     
a sebeúcty 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

respektuje přesvědčení druhých lidí,    
váží si jejich vnitřních hodnot, je      
schopen vcítit se do situací ostatních      
lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,      
uvědomuje si povinnost postavit se proti      
fyzickému i psychickému násilí 

●  
setkávání, sdílení a komunikace 
dětí v komunitním kruhu „na 
elipse“ 

● spolupráce dětí při vyučování 
● společné sestavování pravidel 

soužití 
● respektování domluvených 

pravidel 
● prezentace práce, ocenění a 

doporučení práce ostatních 
● zodpovědnost a vnitřní disciplína 
● spolupráce školy s rodinou 
● vlastní plánování a organizace 

svého učení 
● výpravy třídního kolektivu mimo 

školu v rámci témat k vyučování 
● péče o společnou školní zahradu 
● pobyty dětí v přírodě 
● spolupráce na dobrovolnických 

projektech pro komunitu a okolí 
● propojení se životem (sledování 

života regionu, informace o 



 

chápe základní principy, na nichž     
spočívají zákony a společenské normy,     
je si vědom svých práv a povinností ve        
škole i mimo školu 

aktuálních událostech v zemi a 
společnosti...) 

respektuje, chrání a oceňuje naše     
tradice a kulturní i historické dědictví,      
projevuje pozitivní postoj k uměleckým     
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,      
aktivně se zapojuje do kulturního dění a       
sportovních aktivit 

●  
projekty o historii naší vlasti 

● sledování života regionu, 
informace 
o aktuálních událostech, 
příležitostná zapojení dětí do 
projektů vztahujících se k regionu 

● naučné výpravy, muzea, galerie 
● vnímání co nejvíce smysly 

 



 
 
 
 
 
 

chápe základní ekologické souvislosti    
a environmentální problémy, respektuje    
požadavky na kvalitní životní prostředí,     
rozhoduje se v zájmu podpory a      
ochrany zdraví a trvale udržitelného     
rozvoje společnosti 

●  
práce s časovou přímkou – 
historie naší planety, podmínky 
vznik života, vznik a vývoj života 
na naší planetě (v rámci 
Kosmické výchovy) 

● práce v zahradě, péče o ni 
pěstování rostlin, péče o stromy a      
využívání vypěstovaných plodin 

● zachycování vody a její další 
využívání v rámci zahrady,  

● starost o zvířata ve škole - 
vytváření podmínek v rámci města 
pro život zvířat - budování 
hmyziště, skrýše pro ježky apod. 

● tříděný odpad ve třídě, další 
praktické zapojení do ochrany 
životního prostředí 

● péče o okolí - sběr odpadků v 
okolí školy kolem řeky 

● úklid studánky a lesa v jarních 
měsících 

● podpora vlastních projektů dětí s 
ekologickou tématikou 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

používá bezpečně a účinně materiály,     
nástroje a vybavení, dodržuje    
vymezená pravidla, plní povinnosti a     
závazky, adaptuje se na změněné nebo      
nové pracovní podmínky 

●  
samostatná práce na pokusech 

a pracovní činnosti podle zadání a 
návodů 

● práce na zahradě a dílně 
● podíl na sestavování a 

respektování stanovených 
pravidel 



 

ČESKÝ JAZYK 

Motto: „Jazyk způsobuje každou změnu ve světě, označovanou jako civilizační.          
Nástrojem, který umožňuje vzájemné porozumění je jazyk a řeč – je to prostředek             
společného myšlení.“ Marie Montessori  
 
Organizační vymezení: Jsou popsány v oddílu 4 „Učební plán – Organizační formy            
výuky v Montessori škole“  
 

přistupuje k výsledkům pracovní    
činnosti nejen z hlediska kvality,     
funkčnosti, hospodárnosti a   
společenského významu, ale i z     
hlediska ochrany svého zdraví i zdraví      
druhých, ochrany životního prostředí i     
ochrany kulturních a společenských    
hodnot 

●  
práce dětí v “duální” připraveném 
prostředí (tj. venku - zahradě a 
třídě) a aktivní podíl na jeho 
utváření 

● práce na zahradě 
● vedení dětí k respektu k sobě, 

druhým a k prostředí 
● sebehodnocení 
● globální výchova 

využívá znalosti a zkušenosti získané v      
jednotlivých vzdělávacích oblastech v    
zájmu vlastního rozvoje i své přípravy      
podložená o dalším zaměření na     
budoucnost, činí rozhodnutí vzdělávání    
a profesním 

●  
problémové vyučování 

● metody Kritického myšlení 
● vnitřní motivace 
● svobodná – volná práce 
● vlastní plánování a organizace 

vyučování 

orientuje se v základních aktivitách     
potřebných k uskutečnění   
podnikatelského záměru a k jeho     
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko      
podnikání, rozvíjí své podnikatelské    
myšlení 

●  
podpora vlastních projektů dětí 
 vlastní plánování 

● propojení s reálným životem 
● práce s chybou 
● vnitřní motivace  

zodpovědnost 
● globální výchova 
● společné sestavování pravidel 

třídy 
● vedení dětí k empatii, naslouchání 

a vnímání, toleranci odlišností, 
respektu 



Časové vymezení:  
 

 
 
Pro výběr okruhů učiva je důležitější připravenost dítěte než příslušný ročník školní            
docházky. Přehled výstupů tedy není v plánu okruhů učiva seřazen chronologicky           
nebo doplněn údaji o příslušném ročníku, děti nemusí postupovat daným jednotným           
pořadím činností a oblastí, ale mohou si vybírat z nabídky podle svého zájmu a              
pracovat svým individuálním tempem. Je tedy například možné, aby se dítě, které            
ještě nezvládlo techniku psaní, ale umí číst, s pomocí učitele zabývalo slovními            
druhy nebo větnou skladbou. Pokud si dítě vybere oblast, ke které nemá potřebné             
dílčí zkušenosti, učitel mu ukáže a doporučí, které učivo si ještě předem potřebuje             
osvojit. 
 
Nedílnou součástí jazykové oblasti je společná práce a komunikace mezi dětmi, při            
které se učí jeden od druhého a společně pracují na zadaných úkolech. Využíváme             
aktuálních událostí a života třídy a školy, při kterých mohou děti využívat své             
jazykové dovednosti a prezentovat svou práci. Za důležité považujeme, aby se děti            
učily mluvit o svých pocitech, zkušenostech, zážitcích a názorech a nebály se je             
konfrontovat s druhými. 

Čtení 
Motto : „Každé dítě začíná nebo pokračuje ve čtení od své individuální čtenářské             
úrovně. Pokud se dítě naučilo číst ještě před začátkem 1.třídy, po nástupu do školy              
tuto dovednost dále rozvíjí a smysluplně využívá.“ 
 
 
Pro nácvik čtení využíváme: 

● spontánní čtení od MŠ (slova s předměty a obrázky) 
● čtení od známých hlásek k přečtení celého slova 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč 1.-5. roč. 

Jazyk 
a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

Český 
jazyk 7 7 7 6 +1 6 +1 33+2 



● smysluplné texty – slovní zásoba vychází z okolí dítěte, z oblastí, o které má 
dítě zájem, podněcuje děti k fantazii a sebevyjádření nebo přináší nové 
informace (například k projektům z oblasti Kosmické výchovy) 

● možnost vlastního neřízeného čtení z připravené knihovny během vyučování 
● možnost čtení na zahradě v rámci odpoledního programu nebo po domluvě 

během vyučování 
 
Pro radost ze čtení je dobré zajistit, aby dítě mohlo o tom, co četlo, vypravovat a                
sdílet své čtenářské zážitky s vrstevníky a dospělými. 

Psaní 
Motto : „Vlastní rukopis je individuálním výrazovým prostředkem, který můžeme          
chápat jako obraz osobnosti. Písmo dítěte od počátku nácviku psaní odráží jeho            
momentální náladu i vnitřní naladění a je pomocníkem k chápání dětské psychiky....“ 
 
Při nácviku psaní využíváme : 

● správné vystihnutí „exploze psaní“ 
● velká tiskací písmena pro počáteční zapisování a psaní 
● hmatová písmena (malá psací ) 
● práci se skládací abecedou a hláskování 
● metodiku psaní s využitím řady písanek pro 1.ročník ZŠ 
● vlastní sestavování malých sešitků s napsanými slovy, větami a texty k 

danému tématu (podle různých úrovní dětí) 
● projekty 

 
Pro začátek psaní je velmi důležité vystihnout „explozi psaní“, kdy dítě chce samo             
psát. Současně stím pokračuje zdokonalování jemné motoriky ruky, vedení ke          
správnému držení tužky a správnému sezení při psaní. Při osvojování nových tvarů            
psacích písmen jsou používána hmatová písmena. Od počátků psaní učitel          
respektuje vlastní rukopis jako výraz osobnosti dítěte, neopravuje se sklon písma a            
ani tvary písmen, pokud jsou čitelné. Upozorňujeme děti na správný postup a            
navazování při psaní jednotlivých písmen. Zpočátku psaní nežádáme po dítěti          
přečtení napsaného textu. Teprve později je dobré a důležité, aby dítě po sobě             
napsaný text s porozuměním přečetlo. 
Dítě souběžně s nácvikem psaní může používat k písemným sdělením velká tiskací            
písmena tak dlouho, jak potřebuje. Podle potřeby dítě může využívat při psaní tiskací             
a psací pohyblivou abecedu a psát s pomocí počítače. 
Chyby v psaném textu dítě opravuje samo nebo s pomocí učitele podle vzoru, učitel              
opravuje pravopis až po zvládnutí příslušného pravidla. 



Vedení ke kompetencím v komunikaci 
Motto : „V rodině, mateřské i základní škole je důležité nechat dětem dost času pro               
poslech a mluvení, pro čtení, vlastní psaní a pro diskutování. Nepostradatelný a            
důležitý jazykový materiál je to, že dítě je v kontaktu a pracuje mezi mluvícími              
osobami....“ 
 
Pro rozvoj kompetence v komunikaci zařazujeme : 

● komunitní kruh – aktivní naslouchání, sdílení, respektování mluvčího, diskuse, 
prezentace, vypravování, otázky, organizace a plánování další práce, 
domlouvání dětí mezi sebou 

● společné sestavování pravidel 
● práce s textem (různé metody) 
● práce s informacemi (různé metody) 
● aktivity pro společnou práci dětí s učitelem 
● aktivity a připravený materiál pro samostatnou práci skupin dětí 
● diferencovaný zásah učitele do komunikace mezi dětmi 
● využíváme radost dětí ze čtení a písemného zpracování myšlenek 

 
Důležité jsou společné prezentace písemných projevů dětí: 

● děti při seznámení se zpracováním tématu kamarády získávají zkušenosti, jak 
se dá text ještě připravit - napsat jinak 

● děti při čtení svých textů před ostatními získávají dovednost prezentace 
● učí se ocenit práci druhých a doporučit vylepšení 
● děti poznají, že je důležité si pro přehlednost a rychlou orientaci svůj text 

uspořádat a připravit, aby jim sloužil jako podklad také k mluvenému projevu 
● děti se seznámí s různými způsoby uspořádání textů (každý má svůj vlastní 

způsob zpracování, který mu vyhovuje nejlépe) 
● vedeme děti k tomu, aby si osvojily svůj vlastní způsob, jak si psaný text 

přehledně uspořádat, a tak si připravit také své mluvené projevy 
● mají více autentických příležitostí rozpoznat chyby v mluveném projevu a 

uvědomit si správnou výslovnost 
Při společné prezentaci prací dětí učitel ohleduplně přistupuje k nesmělým 
dětem. 
 

Sloh, psané texty 
Motto: „Umět psát je prima, protože si tak můžeme zapsat své myšlenky a nápady,              
můžeme sdělit své zážitky ostatním v delším časovém horizontu, můžeme druhým           
něco vysvětlit, můžeme něco pěkného a milého uložit do písemné paměti pro sebe i              
pro ostatní čtenáře....“ 



 
Pro rozvoj psaných textů využíváme : 

● děti mají možnost psát to, co jim dělá radost – fantazie, vlastní zážitky, texty k 
tématům z projektů, vysvětlování odborných koníčků.... 

● využíváme všech událostí - píšeme krátké zpětné vazby k tomu, kde jsme 
byli, co se nám líbilo, využíváme potřeby a nápady dětí 
vedeme děti také k přehlednému, výstižnému a věcnému písemnému 
záznamu 

● tolerujeme fonetické psaní počátečních prací; gramatické chyby opravujeme, 
až když má dítě osvojena mluvnická pravidla 

● děti se učí zapisovat a psát své texty také na počítači 
● některé děti potřebují více pobídnout, motivovat a pomoci (návodem, 

osnovou, literárním textem, obrázky…) 

Literární výchova 
Motto: „V literární výchově na 1. stupni, kde se čtenářství teprve utváří, se máme              
snažit děti přilákat k četbě, posílit je v chuti číst, učit je uvědomit si radost ze zaujetí                 
čtením a povídání o tom, co četly.....“ 
 
Od počátků čtení respektujeme zájem dítěte o knihu, i když je to zpočátku jen              
listování, prohlížení a letmé čtení některých vět. Důležité je, aby dítě mělo možnost             
zážitky z četby někomu vypravovat a sdílet s ostatními.  
Postupně vedeme děti k větší zkušenosti při četbě – aby se naučily o tom, co čtou,                
přemýšlet, reagovat na to, poznávat, co jim četba přináší. Součástí připraveného           
prostředí k četbě je vytvoření atmosféry, kde děti čtou s chutí, nebojí se navzájem a               
pro sebe psát o tom, co čtou, jak se jim to líbí a proč. 
 
Ve třídě je prostor pro individuální četbu dětí. Dále chystáme samostatnou           
“knihovnu”, kde budou moci děti nerušeně během dne číst. Také v rámci zahrady             
plánujeme vytvořit zákoutí pro nerušenou četbu. Neklademe důraz na hlasité čtení           
před celým kolektivem, ale na zaujetí dítěte četbou. Hlasité čtení využíváme při            
společné práci dětí k prezentaci textu, který chtějí sdílet s ostatními, nebo se kterým              
děti dále pracují. K prezentaci literárních interpretací, dramatizace a čtení vlastních           
literárních textů dětí využíváme rodičovské publikum a významné dny a slavnosti.           
Pravidelné čtení a sdílení četby důrazně doporučujeme také rodičům s dětmi doma. 
S literárními druhy a autory seznamujeme děti v souvislosti s ukázkami textů a knih.              
Využíváme autentických prožitků dětí – povídání o přečtených knihách a textech,           
vyprávění o navštíveném divadelním představení, nápady na hraní divadla, psaní          



básní a jejich recitace, vydávání sborníků dětské literární práce, povídání o filmech            
podle literární předlohy apod. 
Výběr literárních textů je vhodné vztahovat k tématům Kosmické výchovy, která jsou            
právě aktuální. 
 
Oblasti literární výchovy: 

● individuální četba - podle zájmu a výběru dětí, doporučené texty učitelem, 
zadané texty ke společnému tématu 

● sdělování obsahu přečteného textu, vlastního vnímání čteného textu a sdílení 
svých čtenářských zážitků mezi dětmi 

● seznámení s nejznámějšími autory dětské literatury - spisovateli a básníky 
● na příkladu ukázek rozlišení základních literárních druhů vhodných pro 

dětskou četbu – próza a poezie; pohádka, bajka, povídka, dobrodužná 
literatura, sci-fi 

● lidová slovesnost – pohádky, pověsti, přísloví, pranostiky, hádanky 
● poezie – rým, verš, přirovnání, básničky k určitému tématu, interpretace před 

publikem 
● divadlo – herec, režisér, scénář, výprava, hraní divadla, návštěva divadelního 

představení 
● film - filmové příběhy určené dětem a sdílení dětí k obsahu a zážitkům ze 

sledování děje 
● porovnávání zpracování jednoho tématu - různými autory, v různých obdobích 

historie, různými literárními styly 

Mluvnická pravidla: 
Motto : „Pravopis se člověk nenaučí poučkami ani spisovnou výslovností, ale tím, že             
často čte a často píše. Psaní se učí psaním - ne psaním podle diktátu, ne               
zapamatováním pouček, ne rozborem a určováním tvarů. S pravidly se děti jistě mají             
seznámit - ale nejdřív ze všeho se potřebují naučit, že rády píšou, a že kvůli tomu,                
aby jejich psaní bylo srozumitelné a hezké, je dobré psát pravopisně správně.“ 
 
Ke každému pravopisnému a mluvnickému pravidlu (podle přehledu mluvnického         
učiva v záznamových mapách) připravujeme materiál pro individuální práci dětí.          
Pomocí materiálu dítě nové pravidlo pochopí, procvičí si jeho pravopis a upevní            
pomocí dalších textů (nejlépe k tématu z oblasti Kosmické výchovy). Učitel každý            
materiál dítěti před prací předvede, naučí ho s materiálem pracovat, pomáhá dětem            
podle jejich individuální potřeby. K učení využíváme také vzájemnou pomoc          
spolužáků. 
 



Pravopis a slovní zásobu děti trénují a procvičují hlavně při psaní vlastních textů.             
Důležité je, zařazovat takové činnosti, kde budou děti často a rády psát. Děti se              
potřebují naučit, že proto, aby bylo jejich psaní srozumitelné a zaujalo čtenáře a             
posluchače je třeba psát pravopisně správně. 
 
Pracují se slovníky – Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník           
českých synonym, Slovník cizích slov. 
 
Materiál pro seznámení dětí s mluvnickými pravidly pro individuální práci dětí má            
splňovat tato kritéria: 

● respektuje individuální práci dítěte - vlastní tempo, přizpůsobení obtížnosti 
● materiál je určen k řešení jednoho problému 
● má smysluplný obsah – slovní zásoba z okolí a zájmu dítěte nebo nové 

informace 
● umožňuje vlastní kontrolu dítětem - porovnání se vzorem, vyhledání vlastních 

chyb, oprava chyb 
● je esteticky zpracován - snadná manipulace, vhodné obrázky, velikost písma, 

barevné rozlišení, uložení, trvanlivý materiál.... 
● je uložen na přístupném místě 
● osvojené pravidlo dítě procvičuje ve vlastních textech (tvoření vět, příběhu, 

básničky....) 
● pomocí materiálu dítě postupuje od praktického užívání jazyka k pojmům a 

definicím 

Práce s chybou 
Motto: „Nesprávná je ostrá kritika a snaha dospělých ukázat nejsprávnější postup a            
řešení. To však neznamená, že necháme dětí tápat a chybovat. Musíme zvážit, kdy             
dítě naši pomoc nutně potřebuje, nebo dokonce požaduje a kdy je lepší nechat ho              
soustředěně se zájmem pracovat, dělat chyby a poučit se z nich... “ 
 
Práce s chybou je jedním ze specifických principů pedagogiky Montessori. Při           
opravování písemných textů se řídíme těmito pravidly: 

● zpočátku píší děti foneticky a gramatické chyby se neopravují 
● pravopis u pravopisných cvičení se opravuje po probraných gramatických 

jevech 
(znaménka, tvrdé a měkké slabiky, párové souhlásky, probraná velká 
písmena....) 

● pravopis slohových cvičení a vlastních textů dětí se opravuje až od 3.- 4. třídy 
tj. druhého trojročí 

● učitel nevpisuje do textu dítěte, korekturu píše do okraje - místa na opravy 



● opakující se chyby si dítě může zapisovat do své vlastní kartotéky 
● ke kontrole chyb dítě používá porovnání své práce se „vzorem - 

KONTROLOU“ 
● ke vzájemné kontrole chyb a opravě je využívána pomoc mezi spolužáky 

 
Způsoby označení a opravování chyb: 
Učitel chyby neopravuje - ale označuje, kde je v textu chyba a dítě si správné řešení                
a opravu provede samo. Učitel pro upozornění na chybu může použít například            
obyčejnou tužkou – výrazným způsobem zapisuje pravidlo (podle potřeby správné          
řešení), které si má dítě zapamatovat. Označení chyby je přizpůsobeno úrovni dítěte            
a množství pravopisných jevů v textu: 

● učitel označuje počet chyb na stránku a nechá dítě chyby vyhledat (porovnat 
se vzorem) a znovu předat ke kontrole učiteli 

● učitel označuje počet chyb na řádek a nechá dítě chyby vyhledat (porovnat se 
vzorem) a znovu předat ke kontrole 

● učitel označí slovo, a nechá dítě chyby vyhledat 
● učitel označí přímo chybu, dítě ji samo opraví 

Záznamy o práci dítěte 
Motto: „Každý má právo být sám sebou....“ 
 
V rámci respektování principů Montessori pedagogiky, ponecháváme tam, kde je to           
možné, volbu výběru okruhů učiva na dítěti. Důležitá je připravenost dítěte zvládnout            
určitý jazykový problém. Přehled výstupů není v plánu chronologicky seřazen, děti           
nemusí postupovat daným jednotným pořadím činností a okruhů, ale mohou si           
vybírat z nabídky podle svého zájmu a pracovat svým individuálním tempem.           
Dokončené a zvládnuté okruhy učiva a úkoly si děti s pomocí učitele zaznamenávají             
a označují časovým údajem do přehledu, který je srozumitelný dětem a ukazuje také             
další nabídku a úkoly každému dítěti. 
 
Slohové práce, vlastní písemné záznamy a texty, písemné zpracování informací k           
různým tématům, dokončené pracovní materiály, kontrolní testy, pracovní sešity a          
brožurky atd. si každé dítě zakládá celý školní rok do svého portfolia. 
 
Očekávané výstupy oboru na konci 2.období 
Naplnění očekávaných výstupů oboru ČESKÝ JAZYK učitel realizuje těmito         
způsoby: 
 



● připravené prostředí s jazykovým materiálem, který dítě používá v rámci 
individuální obtížnosti, rozdělení učiva na dílčí kroky, individuální časové 
dotace, výběru místa a spolupráce mezi dětmi 

● aktivizující metody práce ke čtení, psaní, práci s textem, sebevyjádření, 
rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností 

● praktické použití znalostí a dovedností oboru Český jazyk v tématech projektů 
v oboru Kosmická výchova 

● společné prezentace a sdílení vlastních prací dětí 
 
 
 
 

CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK  

 
Organizační vymezení: Jsou popsány v oddílu 4 „Učební plán – Organizační formy 
výuky v Montessori škole“ .  
 

 

CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK 

Motto: Learning in one’s youth is engraving in stone. 

Charakteristika 
Seznamování s anglickým jazykem v Montessori třídách probíhá již v mateřské škole            
a na základní škole pokračuje od prvního ročníku komunikací s cizinci, kteří se             
školou spolupracují v rámci EVS - Evropského fondu solidarity jako dobrovolníci.           
Přítomnost cizinců je pro děti velkou motivací k učení jazyka a zároveň je tak jazyk               
provází běžnými komunikačními situacemi a zbavuje je strachu z komunikace. Ve           
škole je také po celou dobu vyučování přítomen rodilý mluvčí, který také vede se              
staršími dětmi (od 3 ročníku) individuální lekce dle jejich úrovně. Dobrovolník a rodilý             
mluvčí podporují žáky v používání anglických frází a procvičování jednoduché          
anglické konverzace. Mimo to mají mladší děti hodinu a starší děti 2 hodiny týdně s               
českou lektorkou angličtiny.  
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Od třetího ročníku se děti seznamují s psanou formou anglického jazyka a            
základními rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem. Výuka se opírá o již nabyté             
znalosti a zaměřuje se na známá témata. Tím se předchází špatné výslovnosti a             
komolení slov. Tento způsob děti motivuje, protože pracují se slovy a pojmy, které již              
znají. Čtení, psaní a gramatické jevy jsou doplněny o práci s učebnicí, která se stává               
doplňkem výuky. Během tohoto období také může nastat (dle úrovně dětí) přechod k             
občasnému využití mateřského jazyka, a to zejména při vysvětlování složitějších          
gramatických jevů, kdy použití české terminologie umožňuje žákům nový jazykový          
jev rychleji a snadněji pochopit. Od třetího ročníku část výuky zajišťuje učitel a             
anglicky mluvící lektor se účastní jen konverzační části výuky. 
 
Ve výuce se ale objevují i prvky hudební a dramatické výchovy, protože výuka je              
obohacena o písničky, říkadla, námětové a dramatické hry. Tyto hry, písničky a            
říkadla žáky nejen motivují, ale umožní jim zábavnou formou procvičovat nově           
nabyté gramatické jevy a fráze a jejich výslovnost, podporují je při samostatném            
vytváření vět a otázek. 
 
Výuka je v souladu s nejnovějšími výzkumy a moderními metodami doporučenými           
pro výuku žáků mladšího školního věku. Tyto metody zdůrazňují rozvoj          
poslechových a komunikačních dovedností a aplikaci nabytých znalostí do kontextu.          
Čtení a psaní je odsunuto na pozdější dobu (třetí ročník), kdy žáci již nabyli základní               
komunikační dovednosti a dokážou aplikovat jim známé gramatické jevy v praxi. 
 
Výuka anglického jazyka prolíná různými předměty. Přítomnost rodilého mluvčího,         
který pomáhá dětem při výuce napomáhá zapojení angličtiny do jiných předmětů           
zejména matematiky a později do kosmické výchovy. Výuka probíhá díky přítomnosti           
cizinců také v přirozeném prostředí - venku, obchodě, výstavě, exkurzi atd.  
 

MATEMATIKA 

Motto: „Matematika je produktem lidského mozku nezávislým na zkušenostech, ale          
přesto nádherně odpovídá reálnému světu a překrásně ho vysvětluje. Albert Einstein 

Organizační vymezení: Jsou popsány v oddílu 4 „Učební plán – Organizační formy            
výuky v Montessori škole“ . 

Časové vymezení: 



 
Charakteristika 
Marie Montessori mluví o matematice jako o cestě k poznání světa. Lidského ducha             
nazývá duchem matematickým. Rozvíjení matematického ducha dítěte je účinné,         
když dbáme také na dodržování základních principů pedagogiky Montessori. 
Dítě se učí přirozeně od lidí, věcí a prostředí, kterými je obklopeno. Když je mu dána                
možnost pohybovat se, dotýkat se a pozorovat předměty, pomáhá mu to později lépe             
chápat matematické souvislosti a poznávat, že matematika je všude kolem nás.           
Zjišťuje, že s matematikou se setkává každodenně v nejrůznější podobě. 
Pro děti začíná matematika smyslovým zážitkem již v předškolním období. Klademe           
důraz na smyslový prožitek dítěte, na jeho experimentování, na samostatné          
objevování a poznávání, neboť to, co dítě samo objeví, nejlépe pochopí a také si              
zapamatuje. Smysly jsou styčnými body dítěte s prostředím, jsou průzkumníky, které           
vysílá do okolního světa, aby mu otevřely cestu k poznání. Úkolem smyslového            
materiálu je nevědomou, nestrukturovanou informaci převést do strukturovaného        
systému. Umožňuje klasifikaci a analýzu vlastností a vede k rozvoji matematického           
ducha. Jedná se o porozumění a využití získaných dovedností. 
Nepřímá příprava na matematiku probíhá již v mateřské škole, kde se dítě            
seznamuje s počítáním. Pracuje v jiných oblastech s různými materiály a připravuje            
se tím na matematiku: 
 
Cvičení praktického života, kde získává zkušenosti pro: 

● řád a jasnost 
● posloupnost 
● koordinované pohyby 
● poznání a pojem množství, odhady 
● motoriku 
● smysl pro řád, soustředěnost, koncentrace pozornosti 
● algoritmy pracovní činnosti (konečný počet kroků v povinném pořadí) 

 
Práce se smyslovým materiálem dítěti umožňuje: 

● zdokonalení jemné motoriky a koordinace pohybů 
● vnímat základní matematické pojmy pomocí svalové činnosti 
● přípravu na desítkovou soustavu 
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● aktivaci nervových zakončení v prstech (důl. pro vnímání smirkových číslic) 
● třídění, uspořádání, přiřazování 
● základní seznámení a zkušenosti s geometrickými útvary a tělesy 
● prožití a pochopení – základ pro prožití a pochopení matematických operací – 

psychoaritmetika 
 

Jazykové materiály dítě učí : 
● pojmenování 
● psaní číslovek – matematická abeceda 
● použití symbolů, číslovek a čísel 

 
Základní škola navazuje na tyto získané poznatky a pracuje sdětmi na konkrétním            
matematickém materiálu, postupně přechází na pomůcky abstraktní a převádí dítě k           
pracovnímu sešitu. Matematika se odehrává také v rámci projektového vyučování,          
aby děti brzy vnímaly matematiku jako součást našeho života a její použití jim             
přinášelo smysl. 
 
Aby dítě pochopilo počítání, musí splnit dva úkoly – je potřeba, aby si prožilo              
množství a naučilo se názvy jednotlivých číslic - po postupném pochopení dochází k             
propojení. Průvodcem na cestě matematiky jsou dětem specifické názorné         
matematické pomůcky, které navazují na smyslový materiál a děti přirozenou a           
konkrétní formou vedou k pochopení početních operací a vzorců. Práce s           
matematickými pomůckami má svou metodiku, jak s nimi pracovat a jak postup            
předvést dítěti. 
 
Jednotlivé pomůcky jsou řazeny podle obtížnosti. Je nutné vědět, ke které činnosti            
se vrátit, když dítě nepochopí další krok. Učitel má znát nejen matematické            
souvislosti, postupné logické návaznosti, ale být i pozorovatelem vývoje jednotlivých          
dětí. Pomůcky je možno přeskakovat podle senzitivních fází vývoje jednotlivých dětí           
a jít vstříc matematickému zájmu dítěte. 
 
Při výuce matematiky také využíváme maximálně venkovního prostředí, které         
umožňuje vidět praktické využití počítání v praxi a také přináší otázky, které je nutno              
díky matematice a počítání vyřešit. Např. obsah a obvod zahrady a následný            
výpočet potřeby travního osiva atd. 
 



Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je podle          
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání rozdělen na čtyři         
tematické okruhy. 
 

KOSMICKÁ VÝCHOVA 

Motto: „Musíme dát dětem detail jako prostředek, aby mohly poznat celek.“ (Marie            
Montessori) 

V pojetí pedagogiky Montessori jsou v oboru KOSMICKÁ VÝCHOVA integrovány          
výukové oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, vlastivěda, historie,            
EVVO, biologie, chemia a fyzika. 

Organizační vymezení: Jsou popsány v oddílu 4 „Učební plán – Organizační formy            
výuky v Montessori škole“ . 

Časové vymezení 

 

Charakteristika 

Kosmická výchova je integrujícím prvkem pedagogiky Marie Montessori, její teorie i           
praxe. Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos            
Komenský, tedy souvislost všech věcí - jednotný celek. 
 
Odpovídání na otázky dětí vychází z celku a vysvětluje se na základě jednotlivých             
částí, aby děti pochopily souvislosti. Integrace oblastí a témat zahrnutých v           
Kosmické výchově pomáhá dítěti pochopit řád světa, poznávat souvislosti ve světě           
kolem nás, najít své místo a naučit se zacházet se sebou a komunikovat s okolím.               
Není kladen důraz na to, aby se děti naučily veškeré množství poznatků, které             
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Člověk a svět práce 

Výtvarná výchova 

Průřezová témata 



obsahují různé projekty; ale mají mít tolik času, aby se mohly podrobněji zabývat             
tématy, která je zajímají. 
 
Kosmická výchova představuje integraci témat zahrnutých v oblasti Člověk a jeho           
svět a Člověk a svět práce, vlastivěda, historie, EVVO, biologie, chemia a fyzika. Pro              
praktickou realizaci propojení poznatků a dovedností z různých oblastí (matematika,          
jazyk, přírodověda, historie, zeměpis, umění, pracovní náměty, zdravý životní styl a           
ekologie) nejlépe vyhovuje práce v tematických projektech. Při práci na projektech           
získávají děti propojené informace, které umožňují globální pohled na svět. 
 
Podle pedagogiky M. Montessori jsou jazyk a matematika cesty k poznávání světa a             
svět jako součást „kosmu“ existující ve vzájemných souvislostech. Při plnění úkolů           
jednotlivých témat tedy děti prakticky využívají své znalosti z jazyka a matematiky -             
trénují čtení, psaní, gramatiku, počítají slovní úlohy, sestavují příběhy, dopisy a           
básničky, zkoumají skutečné věci, k tématu jsou připraveny encyklopedie a knihy,           
písničky, výtvarné náměty a také se jde často do skutečného světa – na zahradě,              
exkurzi, výstavu, výlet.... Využívají se autentické zážitky dětí, jejich zájem a naladění            
věnovat se určité oblasti. Témata v projektech z oblasti Kosmická výchova jsou            
propojena s očekávanými výstupy oborů Český jazyk, Matematika, ICT, Výtvarná a           
Hudební výchova.  
 
 
Příprava projektů – evokace žáků 
Projekty obsahují mnoho souvisejících tematických celků. Výběr a časovou dotaci          
témat volí učitel společně s dětmi nebo s nimi přichází děti samy. Učitel vyzve děti,               
aby samy sestavily seznam všech témat a aktivit, které je v souvislosti s názvem a               
obsahem projektu napadnou. Potom pomáhá dětem třídit témata do kategorií a           
podle vzájemných souvislostí, s ohledem na přiměřenou náročnost a reálnost.          
Stanoví společně s dětmi časovou dotaci, jsou označena témata pro společnou           
práci, individuální nabídku činností nebo kindividuálnímu zpracování pracovních        
skupin nebo zájemců – odborníků. 
 
Sestavená „mapa“ projektu je potom ukazatelem dětem v další práci. Tento proces            
společné tvorby projektu je velmi důležitý pro aktivní zapojení a pochopení           
smysluplnosti pro děti a je třeba mu věnovat dostatek času. 
 
Vlastní práce v projektech – uvědomění významu 



Aktivity v rámci projektů jsou připraveny tak, aby děti mohly spolupracovat, vzájemně            
si radit a pomáhat, pracovat ve skupinách pro společný cíl a na společném řešení              
problému. Ze společných činností (evokace a naladění, společné aktivity během          
projektu) vycházejí další náměty a nabídky pro individuální práci dětí. 
 
Pro individuální práci dětí učitel připravuje „připravené prostředí“ s potřebnými zdroji           
informací, pomůckami, výtvarnými a dalšími pracovními materiály. Učitel podle         
potřeby a náročnosti práce pracuje s celou skupinou dětí, kdy práci vysvětlí a             
nabídne dětem různé možnosti práce, nebo postupně s menšími skupinami, během           
individuální práce podle potřeby konzultuje nebo pomáhá s prací jednotlivcům. 
 
Při společné práci se spolužáky - ve dvojicích a skupinách – děti zažijí různé metody               
práce u svých spolužáků – mohou zkoušet, experimentovat a poznávat jaký styl a             
metoda práce jim samotným vyhovuje. Projekty doplňují diskuse, pokusy a          
experimenty, při kterých se děti učí pracovat samy podle návodu a zaznamenávat si             
výsledky svých pozorování. 
 
Řada projektů odráží také potřeby nebo výzvy zahrady a jsou na zahradě            
zpracovávány - více o využití zahrady a také o samotném projektu Zahrada v             
příloze.  
 
Shrnutí a propojení informací - reflexe 
Důležitou součástí práce na projektech je reflexe - děti mají možnost svou práci             
prezentovat jako skupina nebo jako jednotlivci. Při společných prezentacích si děti           
vzájemně předávají informace, které zjistily a zpracovaly, mají možnost klást další           
otázky, přijímat také okamžitou zpětnou vazbu od svých spolužáků s oceněním,           
dalšími návrhy a doporučením na vylepšení či doplnění práce. Společné prezentace           
všech prací ukazují dětem mnoho možností, jak se dá stejné téma zpracovat a jaké              
máme společně různé nápady a pestré způsoby práce. 
 
Při práci na projektech děti si děti připravují své vlastní učební materiály – podle              
informací, které získají v encyklopediích a další literatuře, pozorováním v životě, z            
výsledků pokusů a experimentů, ze společných diskusí, na internetu a dalších           
zdrojů. Používají různé grafické formy zpracování (malé sešitky, plakáty, bulletiny a           
podobně). Materiály, které děti k projektům zpracovaly, si zakládají do svého           
portfolia, které je dokladem o postupu práce každého dítěte. Při vedení portfolia se             
děti učí třídit a zakládat své pracovní materiály. Portfolio je součástí podkladů pro             
slovní hodnocení školní práce žáků. 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Časové rozvržení 
 

 

Charakteristika  

Hudební výchova doplňuje stejně jako výtvarná výchova projekty v oboru Kosmická           
výchova. Toto propojení ukazuje, že výtvarná a hudební činnost člověka je způsob            
vyjádření člověka – stejně jako psaní, vypravování nebo například geometrické          
znázornění. Hudební náměty budou doplňovat jednotlivá témata v projektech a          
nabízet společnou i individuální možnost hudebního vyjádření. Důležité je vést děti k            
toleranci při poznávání a vnímání umění, k odvaze zkusit tímto způsobem vyjadřovat            
své vlastní myšlenky, pocity a nálady.  
Zájem dítěte o hudbu se rozvíjí díky podnětnému prostředí, aby se v dítěti probudil              
cit a pochopení pro hudbu. Hudba je vnímána všemi smysly dítěte. Dítě má             
svobodnou volbu a možnost vyjádřit se stejně jako ve všech ostatních oblastech            
svého rozvoje. Prací s hudbou se dítě harmonizuje, aktivizuje se nejen pro její             
vnímání, ale i pro jeho vlastní tvorbu. Mezi hudební aktivity patří zpěv, hra na              
hudební nástroj, ale také např. hudebně dramatické hry (hry s rytmem, hry s             
předměty a nástroji, improvizovaný pohyb na hudbu, hry se zpěvem, dramatizace           
písní, hry s hudbou a výtvarnými technikami, hry rozvíjející představivost, atd …).  
 
Marie Montessori rozděluje hudební výchovu do pěti oblastí:  

● Rytmus a rytmická cvičení  
● Hra na hudební nástroje  
● Hudební zápis a jeho četba  
● Zpěv  
● Poslechové činnosti  

Rytmus a rytmická výchova  
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Příprava motorických orgánů na rytmické cvičení se rozvíjí ve cvičení „chůze po linii“,             
kde děti trénují udržení rovnováhy společně s kontrolovanými pohyby rukou a nohou.            
Pomalé a plynulé pohyby se doplní vhodnou hudbou, aby děti mohly vnímat tempo             
hudební produkce. Později se u dětí rozvíjí zájem o konkrétní kroky, které            
doprovázejí různý rytmus.  
Učitel může dětem předvést, jaké kroky se hodí ke kterému rytmu. Ale po názorné              
ukázce by měl dítěti ponechat volnost, aby samo rozpoznávalo a interpretovalo           
rytmus, který slyší z různých hudebních frází.  
Nejprve dítě vnímá takt, a to bez ohledu na rytmus. Pak znenadání slyší a vnímá i                
rytmus a reaguje na první dobu taktu. Hudební interpretace by měla být            
zprostředkována odpovídajícím hudebním výrazem. Dítě reprodukuje rytmus celým        
tělem.  
Noty se žáci učí později. Zájem o notový zápis je podpořen do značné míry tím, jak                
je v dětství rozvinut smysl pro rytmus.  

Hra na hudební nástroje  

Hudební nástroje necháme dětem volně k užívání a nezatěžujeme je přílišnými           
nároky na techniku hry. Zpočátku jsou vhodné jednodušší a přiměřené hudební           
nástroje odpovídající věku a dovednostem žáků. Hru na hudební nástroj učitelka           
předvádí podobným způsobem jako při práci s pomůckami. Žáci si trénují sami, ale             
využívá se i spontánní skupinová hra pro rozvoj hudebního cítění, melodie i            
harmonie tónů.  

Notový zápis a jeho četba  

Notový zápis navazuje na smyslovou výchovu, při které žáci např. rozpoznávají           
zvuky zvonků, které nejprve řadíme do párů podle stejného zvuku a pak do řady od               
nejnižšího tónu až po ten nejvyšší.  
Pokud je třída vybavena sadou Montessori zvonků, představují tyto zvonky reálné           
noty, které jsou zdrojem tónů a umožňují tak mnoho zajímavých didaktických aktivit            
např. přiřazování not k jednotlivým zvonkům, zasouvání kotoučků ve tvaru noty do            
dřevěné stupnice, řazení not správně za sebou v různých obtížnostech pomocí čísel,            
písmen nebo barevného kódování.  
Rytmus, harmonie, notový zápis a čtení not je potřeba postupně propojit v celek.  

Zpěv  



Zpěv jednoduchých, dětem přístupných písní je dalším aktivním hudebním projevem          
dítěte. Je však nutné respektovat veškeré základní principy Montessori pedagogiky,          
jako je důsledný individuální přístup k jednotlivým žákům, atd. …  
Poslech  
Umění poslouchat a rozeznávat různé zvuky provází děti již od mateřské školy. V             
průběhu smyslové výchovy v mateřské škole či na začátku školní docházky se děti             
stávají vnímavější k tišším a jemnějším zvukům. Postupně jsou děti vedeni i k             
poslechu hudebnímu. V rámci jednotlivých projektů Kosmické výchovy se děti          
seznamují s jednotlivými hudebními žánry. Vnímají jednotlivé hudební nástroje,         
rytmus i melodii. Samotný poslech v dítěti rozvíjí estetické stránky osobnosti.           
Napomáhá k vnitřnímu zklidnění, harmonii a soustředění dítěte. Tichá relaxační          
hudba je doprovodně využívána při chůzi po elipse a při práci na montessori             
pomůckách.  

Hodnocení hudebních projevů dítěte  

● formou prezentací hudebního vyjádření k určitému tématu  
● upozornění na originalitu jednotlivých způsobů hudebního vyjádření  
● k hodnocení zvolit předem domluvená kritéria – např. detailní zpracování, 

technické provedení, dodržení určitého postupu, dodržení tématu, atd  
● podporovat chuť k tvorbě a umožnit dítěti zakusit radost z tvůrčích projevů  
● vést děti k sebehodnocení – čím bych mohl zlepšit techniku své práce  
● nesrovnávat a nehodnotit výkon dítěte subjektivním hlediskem učitele nebo 

ostatních spolužáků  
● ponechat při každé práci nějakou možnost vlastní volby dítěti  

 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Motto:„Sportování jako fyzická činnost nejen napomáhá upevňování fyzického        
zdraví, ale rozvíjí také odvahu a sebedůvěru. Může mít také morální následky,            
například při vytyčování vlastních ideálů...“ Marie Montessori 

Časové rozvržení: 
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Charakteristika 

Marie Montessori vyzdvihla důležitost pohybu pro rozvoj dětské osobnosti a          
inteligence. V Montessori systému je zdůrazněna jednota duševního a fyzického          
rozvoje. Tato harmonie je podmínkou seberealizace člověka. Důležitou součástí         
vyučování je tedy volný a přirozený pohyb dětí. Tomu musí odpovídat připravené            
prostory a zejména organizace vyučování. Hravost a spontánní pohybové vyžití          
podporuje psychické uvolnění dítěte. Fyzická činnost pomáhá nejen k upevňování          
fyzického zdraví, ale rozvíjí také odvahu a sebedůvěru. 

Z tohoto důvodu je jako nezbytná součást připraveného prostředí vnímána také           
školní zahrada, která poskytuje dostatek prostoru pro volný pohyb a také dostatek            
přírodních a přirozených prvků pro rozvoje motoriky. S velkou oblibou jsou využívány            
stromy ke šplhání, volné prostranství ke hrám, honění atd. Zahrada v přírodním stylu             
je místem, které nabízí velké množství podnětů k volnému pohybu a děti jsou             
vychovatelkou a učiteli vedeni k tomu, aby se k rostlinám, stromům a celkově přírodě              
chovaly s respektem a využívaly jejich možností bez toho aniž by je poškozovaly.  
Vhodným doplňujícím prostředím pro tělesnou výchovu je sokolovna, která nám          
umožňuje využívat její vybavení a zázemí. A také využíváme zejména v jarních            
měsících sportovní hřiště.  

Vzdělávací obor pohybová výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků v          
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových          
možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových           
činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro          
osvojování pohybových dovedností je prožitek pohybu a komunikace při pohybu.          
Dobře zvládnutá dovednost pak zpětně umocňuje kvalitu jeho prožitku. 

Dítě se rozvíjí osobním úsilím a nasazením v rámci svých možností. Jeho rozvoj             
závisí stejnou měrou na psychických a fyzických faktorech. Pohyb je prostředkem k            
sebevyjádření a možností k poznání „sama sebe“. Důležité je, aby se při realizaci             
pohybových aktivit nevytratilo to hlavní – radost ze cvičení. V Montessori           
pedagogickém systému není v tělesné výchově kladen důraz na soutěžení, ale na            
spolupráci při kolektivních hrách a sportovních disciplínách. U individuálních         
pohybových aktivit vedeme děti k nasazení úsilí zdolat překážky a k odvaze            
vyzkoušet nové či obtížné. 

 
 



HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Pedagogické principy Montessori, uplatňované i v oblasti hodnocení výsledků         
vzdělávání žáků, pomáhají vytvářet bezpečné prostředí, z něhož je zcela vyloučeno           
srovnávání (srovnávání dětí a jejich výkonů mezi sebou ze strany učitele, zejména            
veřejné), manipulace pomocí odměn, pochval, poznámek a trestů, vnější hodnocení          
osobnosti dítěte a zbytečný časový stres. 

Obecné pokyny pro hodnocení výsledků vzdělávání 

Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou vazbu. Žák i jeho rodiče jsou informováni o             
tom, jak žák zvládá danou vědomost, či dovednost, jak ji umí uplatnit. Důležité je,              
aby hodnocení mělo motivační funkci. Poskytuje informaci o tom, kde má žák            
rezervy a ukazuje cesty jak je možné dosáhnout lepšího výsledku. Hodnocení žáka            
je objektivní a přihlíží k možnostem žáka. Soustředí na míru individuálního pokroku a             
zohledňuje vynaložené úsilí a snahu žáka. Do hodnocení se promítá nejen pokrok v             
získávání vědomostí, ale i rozvoj potřebných kompetencí. Kritéria hodnocení se          
odvíjí od klíčových kompetencí. Hodnocení vede žáka k tomu, aby svou práci vždy             
dělal, jak nejlépe dovede, tedy s využitím svého potenciálu na maximum. 

Sebehodnocení 

Práce a činnost žáka není hodnocena ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi nebo             
sestavování žebříčku výkonů. Způsob hodnocení navazuje na práci žáka z vnitřní           
motivace, pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje zažít úspěch a          
zapojit se do práce bez strachu z neúspěchu. Způsob hodnocení žáků – práce s              
chybou jsou jedním ze základních principů při uplatňování pedagogiky podle Marie           
Montessori. Vychází už ze samotného přístupu dospělého (rodiče, učitele…) k          
žákovi – laskavý, partnerský přístup, který vytváří prostor k tomu, aby žák:  
 

● poznával své přednosti a nedostatky, možnosti a hranice, 
● dokázal odhadnout své síly a schopností, 
● uvědomoval si, co je mu příjemné – co nepříjemné a jak to dát ostatním 

vhodně najevo, 
● učil se plánovat další cesty k učení a zdokonalování, 
● mohl volit takové způsoby učení, o kterých ví, že jsou pro něj účinné a 

spolehlivé. 

Spolupráce 



Tréninkem spolupráce nahrazujeme soutěžení, záměrné porovnávání a sestavování        
pořadí mezi žáky. Po skupinové práci mají žáci možnost společně posoudit, jak se             
jim spolupracovalo, jaký díl úkolu splnili, jak byli užiteční své skupině. Posuzují sami             
sebe i své partnery. Hledají ocenění své práce a doporučí návrhy na vylepšení své              
skupině i ostatním.  
 

Práce s chybou, pochvalou  

Žák se učí pro uspokojování svých vlastních potřeb z objevování nového a je veden              
k vlastnímu hodnocení své práce. Místo nabídky odměny a pochvaly jsou děti            
vedeny k porovnání své práce s danými kritérii a jejich předchozích výsledků, učí se              
hledat svou chybu a cestu k její nápravě. S pochvalou učitel zachází přiměřeně –              
takovým způsobem, aby se žák nestal závislým na pochvale; aby nedělal práci pro             
uspokojování představ dospělého, aby nepodléhal strachu z chyby a pocitu          
méněcennosti. Učitelka oceňuje konkrétní úspěchy žáka. Pochvalu učitelka využije         
diferencovaně u nových a nejistých dětí k navození pocitu jistoty a bezpečí.  
Chyba je náš přítel, je ukazatelem toho, co je třeba procvičit, zopakovat; ukazuje             
žákům, že dělat chyby je přirozený a běžný jev v procesu učení a řešení problémů.               
Chyba je pro žáka zdrojem impulzů k vlastnímu zdokonalování, pro učitele           
ukazatelem další vzdělávací cesty žáka.  
Hodnocení dílčích prací a úkolů je porovnáním průběžné práce žáků se stanovenými            
kritérii. Individuální porovnávání s předem danými kritérii = co je na určité činnosti             
důležité – pomáhá žákům naučit se porovnávat a vyhodnocovat svou vlastní činnost.            
Je důležité vést žáka k uvědomění, zda dělá práci tak, jak opravdu nejlépe dovede.  

Vedení žáků k dovednosti sebehodnocení  

Práci se sebehodnocením žáci zažívají při každodenní školní práci tím, že mají za             
úkol porovnávat svou vlastní práci s chybovou kontrolou, vzorem nebo správným           
řešením a sami si opravovat své chyby a nedostatky. Zpětnou vazbu jim dá také              
možnost spolupracovat na stejném úkolu s dalšími žáky a porovnávat tak své            
pracovní tempo, způsob práce, správnost řešení nebo spolupracovat s několika žáky           
ve skupině a porovnat si vzájemné rozdělení úkolů a zodpovědnost za společnou            
práci. 
 
Důležité je umožnit žákům, aby svou práci často prezentovali (a tím konfrontovali)            
před ostatními. Dovednost slovně ocenit svou práci a kriticky si uvědomit nedostatky,            
chyby a možnosti zlepšení mohou mít žáci osvojenu při příchodu do školy v různé              



míře. Využíváme možnosti konfrontace této dovednosti v komunitním kruhu tak, aby           
měli žáci co nejvíce možností slyšet, jak se dá ocenění a kritické zhodnocení             
formulovat a vyjádřit.  
U nejmladších žáků začneme pocitovým uvědoměním a pojmenováním toho, co se           
dařilo a z jaké vlastní práce mají největší radost, s čím jsou, nebo nejsou spokojeni:  

● co se mi dnes podařilo 
●  z čeho jsem měl radost 
●  co mi moc nešlo, co se mi nedařilo 
●  co dělám rád a co nerad 
●  co mi šlo snadno a lehce 
●  kde jsem vynaložil velké úsilí 
●  co udělám příště jinak, aby se mi dařilo lépe 
●  co se mi líbilo a co ne 
●  kdo mě rušil, co mě rušilo 
●  kdo mi pomohl, co mi pomohlo 
●  jak se cítím, když se mi něco povede 
●  jak se cítím, když se mi nedaří 
●  podle jakých pravidel jsem pracoval 
●  které pravidlo jsem porušil 
●  jak bych mohl poradit nebo pomoci. 

 
Dále se žáci učí ocenit konkrétní úkoly, ocenit práci druhých, postupně přechází k             
porovnávání práce se zadáním a předem danými kritérii, písemnému hodnocení          
konkrétních úkolů a skupinové práce.  
Žáci se dovednosti sebehodnocení učí také tím, že společně s učitelem vymyslí a             
sestaví kritéria a to, co se na určitém úkolu hodnotí a porovnávají, co je nyní na                
určitém úkolu to důležité. Postupně zvládají, podle kritérií, kterým rozumí, zhodnotit,           
jak se jim práce povedla – samostatně nebo ve skupině. Pro učitele je             
sebehodnocení žáka také součástí diagnostických podkladů.  

Záznamy o školní práci žáků  

K průběžnému slovnímu hodnocení učební činnosti žáka je třeba systematický a           
neustálý sběr informací. Žáci si zakládají portfolia s výsledky své školní práce v             
jednotlivých oblastech. Učitel průběžně hodnotí práce žáků komentářem a společně          
navrhnou postup k další práci. Průběžně se učivo a práce žáků neznámkuje ani             
neboduje.  
Žákovské knížky děti mají v podobě notýsku zaznamenávající slovní hodnocení          
určitého tematického celku. Žák si nejprve sám zaznamená konkrétní učivo a poté            
pomocí tabulky zaškrtne:  



 
Z (označující, že učivo zvládá),  
T (označující, že učivo zvládá trochu),  
JN (označující, že učivo ještě nezvládá), 
V (označující, že učivo vůbec nezvládá).  
 
Takto žáci hodnotí výsledky určitého tematického celku. Učitel vyznačí svůj názor až            
po žákovi a může případně doplnit slovní komentář. 

Zásady a způsoby hodnocení: 

● učitel si váží práce dítěte a partnersky ji oceňuje, 
● učitel poskytuje dítěti v průběhu celého procesu vzdělávání zpětnou vazbu, 

která je potřebná pro úspěšný průběh vzdělávání; poskytuje žákovi informace 
o správnosti postupu, průběhu či výsledků práce, 

● učitel popisuje a hodnotí pouze práci dítěte, nikoli jeho osobu (vyvaruje se 
zvláště užívání tzv. „nálepek“ a manipulačních pojmenování), 

● klasifikace a porovnávání dětí mezi sebou nebo důraz na jejich výkonové 
pořadí je v rozporu s principy pedagogického systému montessori, 

● děti jsou vedeny k hodnocení své vlastní práce a na jeho základě k dalšímu 
plánování své práce, 

● chyba je chápána jako jeden z ukazatelů při posuzování své vlastní práce a 
jako pomocník při volbě dalších činností a postupů, 

● významný je pro žáka i prvek zpětné vazby ze strany spolužáků, 
● podklady pro celkové hodnocení shromažďuje učitel v průběhu celého roku 

(záznamy o práci dítěte, hodnocení skupinových prací, portfolio dítěte apod.), 
nikoliv nárazově (ústní nebo písemné zkoušení). Podklady získané touto 
cestou mají pro žáka tu výhodu, že odpadá prvek stresu a nervozity z 
testování a zkoušení, díky čemuž nedochází ke zkreslení skutečně 
dosažených výsledků vzdělávání, 

● celkové hodnocení výsledků vzdělávání, včetně chování žáka (pololetní a 
závěrečné vysvědčení) má ve všech ročnících výhradně formu slovního 
hodnocení.  

● o výsledcích vzdělávání žáka jsou kromě něho samotného informováni i jeho 
zákonní zástupci, a to třemi základními formami – konzultacemi, měsíčním 
písemným hodnocením a vysvědčením na konci 1. a 2. pololetí, 

● rodiče mohou konzultovat výsledky vzdělávání svého dítěte v domluvených 
termínech při konzultacích ve třech (učitel – dítě – zákonný zástupce), při 
nichž společně proberou dosažené výsledky a mohou společně naplánovat 
další postup práce. Konzultace jsou nabízeny minimálně dvakrát do roka, a to 
ve čtvrtletích mezi půlročním a ročním hodnocením. V případě potřeby mohou 
být konzultace i častěji. 



Hodnotíme slovně a širším slovním hodnocením  

Vysvědčení je slovní, popisným jazykem je poskytnut přehled učiva, které žák zvládl,            
se kterým se seznámil, či ve kterém by se měl ještě zdokonalit. Je popsána              
obtížnost a snaha, kterou musel každý jednotlivý žák vynaložit na zvládnutí určité            
oblasti či problému vyučování. Hodnocení, resp. vysvědčení je adresné, učitel se v            
něm obrací přímo na žáka. Při hodnocení učitel popisuje individuální pokrok dítěte v             
dosahování očekávaných výstupů oborů a dovedností v rámci klíčových kompetencí.          
Důležitý je nejen výsledek práce žáka, ale také její průběh a snaha, kterou žák              
projevuje. Učitel užívá popisný jazyk bez subjektivních vyjádření. Velký důraz je           
kladen na vhodnou a výstižnou formulaci a pozitivní vyjadřování, což jsou nástroje            
podporující vnitřní motivaci žáka k dalšímu učení. Slovní hodnocení ocení míru           
porozumění, praktického použití znalostí a dovedností, originálního zpracování nebo         
vynaložení velkého úsilí při plnění zadaného úkolu. Dále označí nedostatky a návrhy            
na další postup při zvládání učiva. 
 
Slovní hodnocení je vždy konkrétní a vždy zachovává možnost převodu slovního           
hodnocení do klasifikačního stupně. Výhodou slovního hodnocení je, že umožňuje          
podrobnější popis situace. Dává možnost lépe ocenit znalosti i snahu a naznačit            
vhodné cesty vývoje. 

Kritéria klasifikace a jí odpovídající slovní hodnocení  

Kritéria pro hodnocení žáka se odvíjejí od klíčových kompetencí. Učitel před každou            
činností žáky informuje, jaká jsou kritéria pro splnění dané činnosti. Důležitým           
prvkem pro vnitřní motivaci žáka je, že se na stanovování kritérií také určitou měrou              
podílí. Posiluje to jeho samostatnost v plánování a přebírání zodpovědnosti za           
vlastní učení. Kritéria se odvíjejí od konkrétní činnosti a úkolu. 

Pomocí stanovených kritérií učitel zhodnotí, jak a do jaké míry bylo předpokládaných            
dovedností a vědomostí dosaženo. 

Učitel při hodnocení žáka přihlíží: 

● ke školní práci – připravenosti, aktivnímu zapojení se do práce a chování ve 
škole 

● k aktuální dosažené úrovni klíčových kompetencí žáka 
● k měřitelným výsledkům – vyhodnotitelným výsledkům dílčích výstupů 
● ke stavu a vedení předmětového portfolia 

 



Učitel při získávání většiny podkladů pro hodnocení využívá především tyto metody           
a formy: 

● soustavné diagnostické pozorování žáka v edukačním procesu 
● dialog s žákem ve všech oblastech edukace 
● analýzu výsledků činnosti žáka 
● konzultace s ostatními učiteli 
● konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem 

 

Přístup učitele k hodnocení: 

● učitel si uvědomuje motivační funkci hodnocení a jeho formativní význam 
● bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného 

stupně vzdělávání 
● rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků 
● přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým 

taktem vůči žákovi 
● poskytuje žákovi možnost, prostor a čas pro to, aby se mohl stále zlepšovat 
● uvědomuje si, že mezi žáky existují rozdíly v přístupu k práci; že stupeň 

zapojení se a zájem dítěte v průběhu dne kolísá 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 

● učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a 
učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnocené období 

● oznamuje žákovi výsledek hodnocení 
● je povinen vést evidenci o hodnocení žáka a zabezpečí stanoveným 

způsobem informování zákonného zástupce žáka 

Hlavní kritéria využívaná pro hodnocení výchovných a vzdělávacích        
výsledků žáka 

Organizace učení: 

● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 
● plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, 
● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě, 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

● poznává smysl a cíl učení, 



● má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy 
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, 

● nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému. 
 

Dokončení a zakládání práce: 

● výsledky zvolené i zadané práce smysluplně seřadí a založí, 
● vytváří prezentační portfolia, 
● systematicky dokončí svou práci vzhledem ke stanovenému cíli a termínu. 

Kontrola vlastní práce: 
● kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,  
● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 

řešení obdobných nebo nových problémových situacích, 
● sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů,  vytváří si reálnou představu o 

sobě samém. 

Písemná a ústní komunikace: 

● formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

● rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 
užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k 
aktivnímu zapojení se do společenského dění. 

Samostatná práce: 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 
stanovená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 
nové pracovní podmínky. 

Práce ve skupinách: 

● posoudí pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl svou práci zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky své 
spolupráce a diskutuje o nich, 

● naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 
účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 

● využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, 



● účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

● podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 
úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

● přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 
si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

Naslouchání a účast během skupinových rozhovorů: 

● naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 
účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 

● přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 
si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

Dodržování dohodnutých pravidel: 

● rozpozná a pochopí nastalé situace, přemýšlí o případných nesrovnalostech a 
jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob jejich řešení, 

● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí, 

● účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

● chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

Zapojování se do dění ve škole a třídě: 

● účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

● podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 
úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

● přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 
si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 



Vnímání okolního prostředí: 

● vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
● rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností, 

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem, 

● respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje 
si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

● chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

● respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. 

Využití získaných informací a dovedností v běžném životě: 

● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě, 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem, 

● rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka, 

● chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti, 

● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 
stanovená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 
nové pracovní podmínky, 

● přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot. 
 

Využití získaných informací a dovedností v konkrétních vzdělávacích        
oblastech: 



● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě, 

● operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 
● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 
● uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na 
matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, 

● samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 
problémů logické, matematické a empirické postupy, 

● respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

● chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti, 

● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 
nové pracovní podmínky. 

Pedagogické principy Montessori, uplatňované i v oblasti hodnocení výsledků         
vzdělávání žáků, pomáhají vytvářet bezpečné prostředí, z něhož je zcela vyloučeno           
srovnávání (srovnávání dětí a jejich výkonů mezi sebou ze strany učitele, zejména            
veřejné), manipulace pomocí odměn, pochval, poznámek a trestů, vnější hodnocení          
osobnosti dítěte a zbytečný časový stres. 

Kritéria pro převod slovního hodnocení na klasifikační stupně 

V naší škole hodnotíme žáky slovně, hodnocení je převedeno na známky v případě,             
že je to požadováno při přestupu na víceleté gymnázium, a pro účely přijímacích             
zkoušek na střední školy. Při hodnocení a klasifikaci žáků se speciálními           
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se přihlíží k doporučením          
školských poradenských zařízení. 

Předměty s převahou znalostního a teoretického zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá velmi dobře požadované poznatky a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově            
vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje znalosti při řešení          
teoretických a praktických úkolů. Ve vyučování projevuje aktivitu, učí se svědomitě a            



se zájmem. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky             
jeho činnosti jsou na velmi dobré úrovni, pouze s menšími nedostatky, které            
napravuje samostatně nebo s malou pomocí. Je schopen samostatně studovat          
vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává          
požadované činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje         
znalosti při řešení teoretických a praktických úkolů. V jeho myšlení se projevuje            
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti,            
přesnosti a výstižnosti. Výsledky činnosti jsou zpravidla bez podstatných nedostatků.          
Své nedostatky samostatně nebo s pomocí napravuje. Je schopen samostatně nebo           
s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák v podstatě ovladá poznatky v jejich ucelenosti, přesnosti a úplnosti. Při            
vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a        
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a           
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje           
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. V ústním a             
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ve          
výsledcích jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně          
studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné           
mezery. Při provádění požadovaných činností má větší nedostatky. V uplatňování          
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se           
vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů           
potřebuje vedení učitele. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve            
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ve výsledcích činnosti se projevují nedostatky.          
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Dělá podstatné            
chyby, nesnadno je překonává.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 



Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a              
značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné          
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení         
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a            
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.            
Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné           
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby          
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

Předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák při aktivitách projevuje velkou snahu a aktivitu. Plně využívá své osobní            
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech.           
Jeho projev je esteticky působivý, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené            
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Projevuje aktivní zájem o umění,           
estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus či tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák při aktivitách projevuje snahu a aktivitu. Svoje osobní předpoklady plně           
nevyužívá, dokáže se rozvíjet v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má            
jen menší nedostatky z hlediska požadavků. Žák dokáže aplikovat osvojené          
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má menší zájem o umění, o             
estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus či tělesnou             
zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák při aktivitách projevuje menší snahu a aktivitu. Nevyužívá dostatečně své osobní            
předpoklady, obtížně rozvíjí své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu.          
Dopouští se chyb, jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich             
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění, estetiku a           
tělesnou kulturu. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 



Žák při aktivitách projevuje velmi malou snahu a aktivitu. Rozvoj jeho schopností a             
jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a            
dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a            
zájem o činnosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák při aktivitách neprojevuje žádnou snahu a aktivitu. Rozvoj jeho schopností je            
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a          
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

Klasifikační stupně chování a jejich slovní vyjádření:  

 
1 - velmi dobré = Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního             
řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný           
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  
 
2 – uspokojivé = Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními               
Školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného          
chování nebo vnitřního řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných           
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy, důtku ředitelky školy           
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje         
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.  
 
3 – neuspokojivé = Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného               
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo          
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.             
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla         
se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků. 
 

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků speciálně nadaných: 

Při hodnocení a klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků           
mimořádně nadaných se přihlíží k doporučením školských poradenských zařízení.         
Dochází k úpravě metod, obsahu a ověřování míry naplnění upravených          
očekávaných výstupů na základě individuálních vzdělávacích potřeb. Hodnocení        
žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně. Slovní hodnocení vystihuje úroveň rozvoje,           



kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů formulovaných v           
jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu. Obsahuje všechny       
vyučované předměty, ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na          
oblasti, na které je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje             
také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.           
Obrací se k žákovi a formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné. Je              
formulováno individuálně ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům a        
možnostem žáka. Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji. Je           
hodnocena snaha, píle žáka a jeho přístup ke školní práci. Učitel jeho výkony             
neporovnává s výsledky ostatních žáků. 

Komisionální zkouška 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

● má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 
prvního nebo druhého pololetí, 

● při konání opravné zkoušky. 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je           
vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi zřizovatelka. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

1. předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v 
případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, zřizovatelkou 
jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání. 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek          
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním         
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení         
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny          
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za            
řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni         
členové komise. 



Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li            
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví          
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním            
vzdělávacím programem. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní           
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

Opravná zkouška 

Opravné zkoušky konají: 

● žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň 
dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným          
zaměřením. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31.             
srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými          
pracovníky stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě. Žák může v           
jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou          
komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,            
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní          
termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té            
doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední           
opravné zkoušky v daném pololetí. 

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka): Žák vykonal dne:___          
opravnou zkoušku z předmětu: ___ s prospěchem: _______________________  

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho            
prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný 

 



 
 

PŘÍLOHY:  

PŘÍLOHA č. 1 Projekt Přírodní zahrada - školní rok 2019/2020 

 

Motto: „Lidé mají se učiti, pokud nejvíce možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z               
nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování                
a doklady o věcech.“  Jan Amos Komenský, Velká didaktika 

Jedním z principů výuky v naší škole uvedených mimo jiné na webových stránkách             
je tzv. Duální připravené prostředí - "Učíme se o světě ve světě" 

Připravené prostředí na základní škole prochází velkou proměnou. Není to už třída,            
která má zodpovědět všechny otázky. Naopak. Třída má otázky klást, vyvolávat a            
odpovědi na ně, najdou děti "venku" v reálném životě. Postupně se učí naplánovat si              
výpravu za poznáním tak, aby byly čím dál samostatněji schopny si nalézt odpovědi             
na své otázky. Montessori třída na základní škole neobsahuje zdaleka tolik pomůcek            
jako třída pro mateřskou školu - byť tam samozřejmě jsou tak, aby si děti mohly věci                
osahat - zejména u psaní, počítání atd. Vzdělání tak probíhá na zahradě, na louce, v               
lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Čím jsou děti starší, tím více                 
organizace, plánování a vůbec samostatnosti tyto výpravy za poznáním provází. Na           
výpravy chodíme v tomto roce 1x za týden - obvykle v pátek. Pokud se setkáme s                
velkým aktuálním zájmem nebo neodbytnou otázkou, tak výprava proběhne, co          
nejdříve. Mimo to máme k dispozici velkou zahradu, kde se děti mohou učit a              
objevovat, nebo se kam se chodíme každodenně proběhnout a protáhnout se. Děti            
tak získají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly. O stromech se             
nejlépe učí v lese a o vodě u řeky. Svět je pro nás velká učebna. Mimo to je                  
samozřejmostí pobyt venku - nejen v družince, ale také každý den před obědem a v               
teplých měsících probíhá výuka i venku. 

Od září 2019 máme k užívání novou velkou část zahrady pro školáky. Plánem je tuto               
část zahrady uzpůsobit potřebám školáků, výuky venku a smysluplného trávení          
volného času.  

Plánování projektu: 



Do plánování projektu jsme děti zapojily od samého začátku. Vycházíme z toho, co             
je také shrnuto v knize Tajemství školy za školou od Petra Daniše: “Pokud se děti v                
rámci svého vzdělávání mají možnost samy podílet na plánování a provádění úprav            
ve škole a zlepšo- vání jejího okolí, pozitivně to ovlivňuje jejich další chování a              
postoje ke škole a okolí. Nejenže prostředí, na jehož obnově se podílely, samy             
neničí, ale jejich zkušenost smysluplné práce vedoucí k hmatatel- nému výsledku           
ovlivňuje také jejich celkový postoj ke škole a vztahy s ostatními.” Máme stejnou             
zkušenost ze zahrady mateřské školy, kdy co si děti samy vytvořily neničí. Navíc             
společný cíl dětí - vybudování zahrady - pomáhá spolupráci dětí mezi sebou. 

Proto jsme už na konci loňského roku zaměřili na sbírání podnětů, co by zahrada              
měla obsahovat. Děti si např. přály - stromy, na které by se dalo lozit. Volný “skrytý”                
prostor pro stavění bunkrů, plochu pro běhání, prostor, kde by se dalo sedět a              
pracovat i během vyučování, jedlé keře, pěstování plodin, venkovní dílnu a hliněný            
domeček, který by mohly děti samy postavit stejně jako tomu bylo u zahrady MŠ.              
Učitelé by rádi doplnili místo nebo místa, kde bude vytvořeno zázemí pro výuku             
venku - stoly, lavice nebo židle, zastíněný prostor pro práci v teplých měsících. 

Ve školním roce 2019/2020 se zaměříme na vytvoření projektu s pomocí zahradního            
architekta - nejspíše paní Čeleďové, která vytvořila přírodní zahradu pro naši           
mateřskou školu, která se velmi osvědčila.  

Postup - na podzim 2019 děti zaměří zahradu a zakreslí ji do plánu. S vedením               
zakreslí jednotlivé požadované prvky a výsadbu s přihlédnutím k okolnostem např. k            
vedení vysokého napětí. Během zimy projekt dopracuje zahradní architektka.  

Realizace a údržba zahrady:  

Na jaře 2020 bychom s dětmi zahradu dle plánu začali realizovat. Činnosti, u kterých              
mohou děti pomáhat - výsadba stromů a keřů, skládání nových chodníků, vytvoření            
vyvýšených záhonů, vytvoření ptačích budek, založení kompostu.  

Dále budeme s dětmi pracovat na celoročním plánu údržby zahrady - každoroční            
výsadby, hrabání trávníku, udržování kompostu, zavlažování, prořezávání stromů        
atd. .  

Možnosti zahrady ve výuce:  



Značné možnosti se nabízejí v rámci pracovních činností: výsadby, celoroční péče o            
zahradu. Realizace řezu ovocných stromů, starost o “jedlé” keře a vyvýšené záhony.            
Založení a udržování kompostu.  
 
Příklady možností využití zahrady ve výuce:  
Cílem je naučit děti myslet v souvislostech, vidět zkoumané jevy v přirozeném            
prostředí. Učit se o pří- rodě přímo v přírodě může svou názorností pomoci žákům              
jak s osvojením jednotlivých znalostí, tak s pochopením složitějších ekologických          
principů. Skrze péči o toto prostředí rozvíjet v dětech ekologické myšlení.  
Výuku ve školní zahradě umožňuje koncept naší školy, kdy se učí ve 3 hodinových              
výukových blocích, které podporují mezioborové učení. 
 
V rámci předmětu Kosmické výchovy se nabízí široké možnosti využití zahrady: 
budeme mít následně prostor pro zkoumání přírodních jevů - např. skupenství vody.            
Pozorování tání a práci s ledem, vytváření geometrických tvarů z ledu nebo sněhu,             
zkoumání tvaru vloček pod mikroskopem.  
Zkoumání izolačních vlastností různých materiálů od chladu.  
Dále zahrada nabízí možnosti posuzování a sledování vlivu zálivky na rostliny a            
spotřebu vody u jednotlivých druhů rostlin. Zkoumání listů stromů.Zkoumáme stopy,          
které zanechávají ptáci a jiná zvěř v zahradě - samozřejmě také mimo zahradu.  
Na jaře se učíme pozorovat a zaznamenávat svá pozorování týkající se růstu rostlin,             
nalévání a rozkvétání pupenů. V průběhu celého roku máme možnost sledovat           
proměny stromů a celé přírody v zahradě. Zkoumání kompostování. 
Nabízí se také pozorování ptáků, vytváření ptačích budek a pitítek pro ptáky.  
Zahrada nám bude poskytovat prostor pro realizaci pokusů, na které není prostor            
uvnitř třídy. 
 
Využití v rámci předmětu matematiky:  
“V matematice při výuce venku učitelé oceňují možnost přiblížit abstraktní pojmy           
(obvod, procenta apod.) na skutečných věcech a v konkrétních situa-cích, díky           
čemuž jim žáci lépe a rychleji rozumí. Při práci na projektech venku také žáci vidí, k                
čemu jim matematika může být dobrá v jejich životě a roste jejich zájem si ji osvojit.”                
(Tajemství školy za školou, Petr Daniš) 
 
Část praktického využití je zmíněno už v kapitole Matematika v ŠVP.  



Využití v praxi: využití přírodnin pro tématické počítání - na jaře jarní rostliny, na              
podzim počítání spadané listí a kaštany, v zimě kameny. Využití kamenů pro            
kreslení symbolů a jejich doplňování na pracovní listy.  
U starších žáků - měření, výpočet plochy např. kvůli spočítání množství osiva pro             
setí trávníku, pro vypočítání množství rostlin ve vyvýšených záhonech - provázané s            
kosmickou výchovou a studiem, kolik která rostlina potřebuje prostoru. Počítání          
obvodu pro výpočet oplocení, geometrie při zpracování projektu, tvoření         
geometrických tvarů z klacků apod. 
 
V rámci výuky českého jazyka a cizích jazyků:  
“Pokud jde o jazykové dovednosti, učitelé pozorují, že díky výuce venku žáci čtou s              
vyšší mírou porozumění, při psaní jsou kreativnější, vyjadřují náročnější myšlenky a           
mají zvýšenou sebedůvěru při mluvení. Vysvětlení, proč se tomu tak děje, je            
poměrně jednoduché: žáci rádi čtou, píší a mluví o tom, co je zajímá a co venku                
sami prožili.”(Tajemství školy za školou, Petr Daniš) 
 
Jak jsme zmiňovali již v oddílu Český jazyk - využíváme již nyní zahradu pro              
samostatné čtení dětí. Projekt rekonstrukce zahrady nám umožní vytvořit místo nebo           
místa, kde bude možné pohodlně číst. Se zázemím pro sezení - zastíněné, případně             
například houpací síť apod. Toto zázemí bychom využívali i pro psaní a            
zaznamenávání poznatků ze zkoumání a pokusů. V českém jazyce se také           
zaměříme na doplnění vhodné literatury týkající se zahrady, přírodní zahrady, péče o            
zahradu, mezioborové učení venku atd.  
 
Pro výuku cizích jazyků zahrada nabízí bezpočet témat pro konverzaci a velké            
množství podnětů pro rozvoj slovní zásoby. 
 
Zahradu využíváme také ve výchovách - zejména ve výtvarné výchově. Například           
výroba barev z přírodních materiálů, tvoření z přírodnin, které nabízí zahrada.           
Malování do sněhu, tvorba sněžných soch. Malování na kameny jsem spojili s            
výukou o planetách.  
Zahrada je pro naši výuku nedílnou součástí stejně důležitou jako třída.  
 
Mezioborové učení: Venkovní prostředí velmi vhodně vede k propojování         
mezioborového učení. Díky provázanosti a praktičnosti využití si děti učivo lépe           
pamatují a usnadňuje jim to vybavování učiva. Toto může probíhat i v rámci             
vycházek do přírody - uvedeno v kapitole strategie učení - ale výhodou zahrady je              
její blízkost, možnost dostat se do přírody rychle a využívat také její zázemí.  



 
Naše škola spolupracuje s lesní školou, která je pro nás také zdrojem inspirace             
právě pro výuku venku. 

Soustředěnost a práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami: 

V předchozích letech jsme si ověřili, že pobyt dětí venku např. před vyučováním             
nebo i v jeho průběhu (dětem je umožněno po dohodě navštívit zahradu i během              
vyučování) zvyšuje soustředění dětí a následnou motivaci pro práci.  

“Už studie Geralda Liebermana a Lindy Hoody z roku 1998, kterou jsme představili             
na straně 18, ukázala, že žáci systematicky vyučovaní s využitím okolí školy jako             
přirozeného rámce k učení měli méně kázeňských problémů, méně absencí a lepší            
vztahy mezi sebou i s učiteli v porovnání s tradič- něji vzdělávanými žáky.”             
(Tajemství školy za školou, Petr Daniš) 

Zároveň pozorujeme velký vliv na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami -           
zejména pro děti s ADHD, kde jim venkovní prostředí umožňuje “vybití” přebytků            
energie a následně větší soustředěnost na práci. Pro děti se vzdělávacími problémy            
je obzvláště důležité propojování smyslů při výuce a opření o konkrétní použití.            
Prostředí zahrady jim nabízí multisenzorické podněty, a dosahují tak lepšího          
zapamatování a také vyšší motivaci poznatky získávat.  

Školní družina a odpolední program : 
Děti v rámci odpoledního programu tráví už nyní velkou část venku v zahradě.             
Vycházíme z toho, že jsou-li děti ve školní družině až do konce otevírací doby tj. do                
17.00 nebudou mít zejména v zimním období prostor být venku. Také často ve             
městském prostředí narážíme na to, že chtějí-li jít děti na hřiště nebo být venku, jsou               
tam často sami, protože jejich vrstevníci tráví čas organizovanou činností nebo           
doma. Školní zahrada jim tak umožňuje sociální kontakt s vrstevníky ve venkovním            
prostředí.  
Doposud nám zahrada neposkytovala zázemí proto, aby veškerý program i při lehce            
nepříznivém počasí mohl probíhat venku. Zároveň je zde málo podnětů pro děti,            
které se neumí zabavit samostatně hrou nebo stavěním “domečků a skrýší”. Pro tyto             
děti je vhodné připravit i v rámci družiny více podnětný program spočívající právě v              
péči o zahradu, záhony apod. Plánovaná rekonstrukce a následná realizace by nám            
tak měla umožnit trávit ještě větší část odpoledního programu venku a při vhodném             
počasí celý program. 
 



Vliv výuky venku na učitele:  
“Učení venku dává učitelům více energie, nadšení a uspokojení z jejich práce.            
Přispívá k jejich psychickému zdraví a pohodě a funguje jako prevence proti            
vyhoření. Když učitelé vidí spokojenost a výsledky žáků při výuce venku, získávají            
pocit, že něco dokázali, a to je motivuje k další práci.” (Tajemství školy za školou,               
Petr Daniš) 

Dlouhodobě sledujeme, že výuka ve volném prostředí je méně stresující - už jen             
kvůli tomu, že se hluk, který je nutno ve třídě usměrňovat, v přirozeném venkovním              
prostředí ztrácí / rozvolní.  

Výuka venku dává také učitelům prostor - vymýšlet výuku jinak, učit prakticky,            
zajímavě a tím skrze větší zaujetí dětí získávat větší uspokojení ze své práce. Toto              
vyvažuje nutnost složitější a náročnější přípravy lekcí. 

Vybudování zázemí nám umožní využívat zahradu i během vyučování v mnohem           
intenzivněji,v delším čase než doposud a hlavně s mnohem více podněty.  

Vzhledem k častým exkurzím a stážím studentů pedagogických škol bude naše           
školní zahrada zdrojem inspirace pro výuku budoucích učitelů, kterou budou šířit na            
svá budoucí působiště. Naše škola  

 
 
 
 

Zdroje:  

Tajemství školy za školou, Petr Daniš 

web: www.ucimesevenku.cz 

web: www.dobra-skolka.cz 
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