
Historie Montessori vzdělávání na ZŠ Za Alejí 
Vedení Základní školy za Alejí si dalo na jaře v roce 2011 za cíl "PŘIBLÍŽIT SE DĚTEM". 
Aby jejich snažení bylo co nejefektivnější, využili pomoc dalších škol a organizací. 
První inspiraci vedení hledalo v Norsku, cestu využili v rámci Projektu změn. Další pomoc a 
informace posbírali v českých školách v Brně, Praze, Olomouci, ZŠ a MŠ Horka nad 
Moravou a ve Zlíně. Touto cestou děkujeme všem školám za poskytnuté informace, za 
velkou inspiraci a za elán, který je tolik potřebný k vytvoření něčeho nového. 
Impulsem bylo i heslo "Respektovat a být respektován". Toto heslo využívají manželé 
Kopřivovi ve svém kurzu. Zástupkyně ředitele pro 1.st. ZŠ Za Alejí absolvovala tento kurz a 
přesvědčila se, že chce změnu. Marie Holčíková říká: "Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané 
děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ 
pro další vzdělávání. Chceme založit třídu s cílem využívat při vzdělávání metodu 
Montessori, a tím rozvíjet přirozené nadání každého dítěte." 
Vybaveni informacemi a posilnění vnitřním přesvědčením se pustili do práce. Vedení ZŠ Za 
Alejí se rozhodlo nabídnout alternativní výuku metodou Montessori. Začala propagace, 
vytvoření letáků, byl vyhlášen konkurz na učitele pro 1.M třídu a organizoval se zápis do této 
nové první třídy. Současně se rozhodlo i vedení MŠ Uherské Hradiště pro vytvoření MŠ 
Montessori třídy v MŠ Štěpnická. V prostorách této třídy probíhal nultý ročník dětí, které 
měly zájem nastoupit v roce 2013 do 1.M třídy v ZŠ Za Alejí. 
Nultý ročník vedla Mgr.Marcela Beňovská, Bc.Martina Jančová a Mgr.Marcela Ondrůšková. 
Zápis do prvních tříd proběhl a paní učitelka Beňovská s 16 žáky se již nemohli dočkat 
1.září. 
Plni očekávání se pustili do práce a seznamují se se vším co metoda Montessori přináší. 
Rodiče všech žáků jsou plni očekávání a nadšení. Chtějí se účastnit aktivit, které výuka 
metodou Montessori přináší. Rodiče podporují paní učitelku a své děti nejen pozitivním 
přístupem, ale také materiálním zajištěním. Za čež jim patří velké DĚKUJI. 
Tento krok je velkým přínosem jak pro školu, rodiče a děti, tak i pro město, které se nyní 
může pochlubit, že má v nabídce i zastoupení alternativního vzdělávání metodou 
Montessori. Město Uherské Hradiště se podílí na podpoře této třídy a přispělo tak finančně 
na vybavení pomůcek do třídy, které je velmi nákladné. 
 


