CHYSTÁME SE K ZÁPISU DO
1. TŘÍDY
Vybíráme si třídy Montessori ZŠ a MŠ Na
Dlouhém lánu.

OTÁZKY PRO RODIČE PŘED
VÝBĚREM ŠKOLY
•

Známe principy Montessori pedagogiky?

•

Víme, jak vypadá prostředí školy a třídy?

•

Souzníme s danými principy?

•

Jsou na některý z principů zvyklé děti již z
domova?

•

Není výběr Montessori jen „módním“ výstřelkem?

PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY
•

Pomoz mi, abych to dokázal sám

•

Respektování senzitivních období

•

Možnosti volby místa, typu a způsobu práce

•

Zodpovědnost za splněný úkol

•

Práce v připraveném prostředí

•

Práce s konkrétním materiálem

•

Práce s chybou jako možností růstu

•

Práce ve věkově smíšených třídách

•

Vnitřní motivace, nezávislost na pochvalách a
trestech

•

Slovní hodnocení a sebehodnocení

•

Učitel jako partner a pozorovatel

JE VÁM BLÍZKÝ ZPŮSOB PRÁCE V
MONTESSORI TŘÍDÁCH?
•

Umí dítě samostatně pracovat na zadaném úkolu,
soustředit se na něj, i když se vedle něj něco děje?

•

Umí si volit mezi několika nabídkami a zodpovědně
na úkolu pracovat?

•

Převažuje u dítěte vnitřní motivace nebo očekává
neustále pochvalu či odměnu za vykonanou práci?

•

Jsou pro mě jako rodiče důležité nejenom znalosti,
ale i vztahy v kolektivu, sociální dovednosti?

•

Není pro mě důležitá soutěživost?

•

Neporovnávám výkony svého dítě s ostatními ale jen
s jeho vlastními pokroky?

•

Jsem připravený konzultovat s dítětem slovní
hodnocení a respektovat jeho sebehodnocení?

•

Dokážu respektovat názor učitele a spolupracovat s
ním?

SEZNÁMENÍ S MONTESSORI NA
DLOUHÉM LÁNU
15. 2. 2022 od 16hodin beseda s rodiči budoucích
prvňáčků (ze spádové oblasti školy)
3. 3. 2022 Den otevřených dveří celé školy
8. 3., 22. 3. a 29. 3. 2022 Montessori dílničky pro
budoucí prvňáčky (ze spádové oblasti školy)
– od 15 do 15. 45 možnost si během tří setkání
vyzkoušet práci s pomůckami v prostorách školy pod
vedením učitelů 1. trojročí.
(rezervace nutná, do 3. 3. 2022 na
hpaulova@zsdlouhylan.cz)
Duben 2022 zápis do prvních tříd
Červen 2022 první společná schůzka rodičů s učitelem

BESEDA S RODIČI 15. 2. 2022
OD 16 HODIN

•

O principech Montessori pedagogiky

•

O fungování Montessori tříd na ZŠ Na Dlouhém
lánu, Praha 6

•

Rezervace míst do 11. 2. 2022 na
hpaulova@zsdlouhylan.cz

MONTESSORI DÍLNIČKY PRO BUDOUCÍ
PRVŇÁČKY
3 SETKÁNÍ – 8. 3., 22. 3. A 29. 3. 2022
OD 15 DO 15.45
•

Program pro děti si připraví naše učitelky 1. trojročí.

•

Děti si vyzkouší ve třídách Montessori práci s pomůckami a
nejrůznější předškolní aktivity.

•

Rodiče budou mít zatím možnost se v respíriu občerstvit,
položit dotazy, dozvědět se další potřebné informace o
programu Montessori na naší škole a ověřit si tak, zda je
Montessori přístup pro jejich dítě vhodný.

•

Prosíme o přezutí v prostorách tříd, dospělí s respirátory po
celou dobu programu.

•

Rezervace míst na hpaulova@zsdlouhylan.cz do 3. 3. 2022.

