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Ptá se: Alena Nováková, Odpovídá: Kateřina Rybníčková

Zpočátku se mi zdálo, že napsat tři otázky pro vaše centrum bude snadný úkol. Abych věděla „s kým
mám tu čest“ navštívila jsem vaše internetové stránky, během hodiny klikání a čtení jsem měla
v hlavě otázek snad sto!
1) Máte jesle, školu školku, kroužky a spoustu dalších aktivit, moje první otázka se bude týkat
personálního zajištění vašeho centra. Kolik máte zaměstnanců a jak se vám daří získávat
kvalifikované pedagogy, pracují u vás i muži?
Zaměstnanců, kteří pracují na pracovní smlouvu, většinou na zkrácený úvazek, máme 6. Velká část našich
spolupracovníků má uzavřenou DPP, těch je v tuto chvíli 13. Samozřejmě bychom se neobešli bez pomoci
dobrovolníků, zejména z řad rodičů dětí. Co se zastoupení pohlaví týče, jsme genderově velmi nevyvážení.
Oficiálně zaměstnaný je ve spolku pouze 1 muž – asistent pedagoga na základní škole. Tatínkové však
poměrně ochotně vypomáhají při nárazových akcích (brigády, bojovky pro děti…).
Získávat kvalifikované pedagogy je obtížné. Je poměrně náročné najít u jednoho člověka odbornost pro
Montessori, osobnostní kvality a chuť jít tak trochu proti proudu zajetých pedagogických zvyklostí. Zatím se
však vždy podařilo najít někoho, kdo měl chuť se učit nové věci a k dětem přistupovat jinak, s láskou
a respektem. Většinou se jedná o učitele z řad rodičů našich dětí, kteří si vzdělání pro Montessori postupně
doplňují.
2) Zaujalo mě, že máte třídy, kde probíhá výuka podle principů Montessori pedagogiky v
„obyčejné“ škole a školce. Blíží se zápisy do základních i mateřských škol. Jak probíhá
zápis do vaší školy a školky, je v něčem jiný? A daří se vám uspokojit zájem rodičů nebo
musíte rodiče odmítat?
Musíme rozlišit jesle a Montessori školičku, kterou provozuje přímo spolek jako živnost, a potom mateřskou
školu a třídy základní školy, které provozuje Město Vlašim. Do veřejných zařízení si zápis organizuje a řídí
zřizovatel a kritéria přijetí musí vyhovovat příslušným předpisům. Obecně lze říci, že zápisy se v ničem
podstatném neliší, pouze jsou rodiče ještě před zápisy velmi povzbuzováni, aby zařízení navštívili a způsob
práce si zažili na vlastní kůži. Je totiž potřeba, aby věděli, „do čeho jdou“.
Zájem o alternativní pedagogiku roste, tento trend je v posledních letech patrný hlavně v narůstajícím
zájmu o třídy základní školy. Díky vstřícnosti zřizovatele to vypadá, že ani letos nebudeme muset zájemce
odmítat, pokud děti splní kritéria školní zralosti. Do předškolních zařízení je převis poptávky velký.
Částečně se ho daří uspokojit díky nabídce našich jeslí a Montessori školičky. Problém je u dětí
dvouletých, pro něž zatím dostatek míst nemáme.
3) Všimla jsem si, že kousek od Spolkového Domu máte krásný zámek, moje poslední otázka
bude tedy pohádková. Jednoho krásného dne se vám v Blanici podaří ulovit zlatou rybku.
Co byste si od zlaté rybky přála pro vaše centrum? (Nezapomeňte ji pak pustit zpátky!)

Ach, to je velké pokušení  Hned jsem si vzpomněla na dětství – přát si neomezené množství dalších
splněných přání! Všichni víme, kolik věcí bychom potřebovali řešit.
Ale možná v duchu rčení „Všechno jde, když se chce“ bych nám přála, abychom byli vždy obklopeni lidmi,
kteří „chtějí“ a kteří mají odvahu dělat věci nově, s respektem a láskou k druhým.
Ve spojení s Marií Montessori je často používána věta „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Přála bych si,
abychom si navzájem pomáhali právě tímto způsobem.
Těším se na odpovědi a přeji vašemu centru hodně spokojených dětí a rodičů, Vám osobně hodně
radosti z práce. Možná se někde potkáme a pak se zeptám na ty zbývající otázky :-)

Montessori Vlašim z.s.
Spolek Montessori Vlašim spojuje rodiče a pedagogy, kteří hledají jinou cestu ve vzdělávání dětí a trávení
volného času a kteří chtějí stále pracovat na rozvoji svých rodičovských a pedagogických dovedností. Před
deseti lety objevilo několik maminek Montessori pedagogiku, kterou do Vlašimi „přineslo“ v podobě založení
Rodinného centra Světýlka. Od nabídky volnočasových aktivit pro děti a rodiče se činnost postupně
rozšiřovala i na pořádání seminářů, hlídání dětí, provozování vlastní školičky a jeslí. Zájem o Montessori ve
Vlašimi rostl, a tak se v roce 2011 podařilo otevřít novou městskou školku, jejíž jedna třída pracuje v systému
Montessori, druhá využívá prvky Montessori pedagogiky. Díky neutuchajícímu úsilí rodičů se v roce 2013
podařilo otevřít i první třídu ZŠ, opět na městské škole. Dnes už má Montessori oddělení ve škole 4 ročníky
a navštěvuje je 62 dětí. S narůstajícím počtem aktivit a zapojených členů narůstala i potřeba spolek
profesionalizovat. V loňském roce proto došlo k fúzi RC Světýlka a dvou rodičovských spolků při MŠ a ZŠ.
Prvním rokem tak má spolek placený management, který usiluje o kvalitní fungování a rozvoj všech aktivit –
Rodinného centra (kroužky pro děti, akce pro veřejnost), Vzdělávacího centra (semináře pro rodiče a
pedagogy), Jeslí a Montessori školičky a podpory Montessori tříd při MŠ a ZŠ.

Web: http://montessorivlasim.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/montessorivlasim/

Kateřina Rybníčková, předsedkyně spolku
Původem jsem sociální pracovnice, svou profesní kariéru jsem zahájila v charitním domově pro seniory. Díky
svému mateřství jsem se v roce 2011 blíže seznámila s Montessori pedagogikou a vlašimskými aktivitami
v této oblasti. Oslovil mne respektující a individuální přístup k dítěti a moderní pojetí pedagogiky. Učení je
přirozená potřeba člověka, patří k životu a jeho proces nikdy nekončí. U dětí, ani u dospělých. U žáků, ani u
učitelů. Montessori pedagogika a její principy podle mne velmi dobře podporují dosažení maximální možné
úrovně vzdělání jednotlivých dětí přirozeným způsobem. Zároveň vědomě pracují na rozvoji skutečného
lidství a sociálních dovedností dětí i pedagogů a to je pro mne osobně velmi důležité. Jsme s manželem moc
vděční, že to vše mohou ve Vlašimi zažívat všechny tři naše děti. Rozhodla jsem se proto podpořit Montessori
aktivity ve Vlašimi i profesně a pracovat pro jejich rozvoj a zpřístupnění všem, kdo o ně mají zájem.

