
Pozvánka
na týden s Montessori v Pardubicích

PROGRAM

 Sobota 17. 10. 2015 od 15:00 do 19:00 hodin 

KONFERENCE: MONTESSORI. ZNÁME SE.
Hudební sál Radnice, Pernštýnské náměstí  1, Pardubice
Montessori - alternati vní nebo přirozený způsob vzdělávání? Hodí se i pro mé dítě? Jak to 
vypadá v Montessori ZŠ? Opravdu se tam něčemu naučí? Jak vysvětlit ve svém okolí, že i ve 
škole mohou být děti  šťastné? 
Přijďte, dívejte se, poslouchejte, posuďte sami a seznamte se. Možná budete překvapeni, 
jaký potenciál se v dětech skrývá. Montessori pedagogika poskytuje jedinečnou možnost 
jej v dětech probudit. Videoukázky z prostředí centra pro děti  ve věku do tří let, z mateřské 
a základní školy Vám umožní seznámit se s tí m, o čem jste možná slyšeli a četli. Na vlastní 
oči uvidíte, co je Montessori pro děti  od narození do 15 let. Zkušení lektoři ze Společnosti  
Montessori Praha, která v Čechách vzdělává nejen pedagogy, přidají svůj odborný komentář 
a podělí se s Vámi o své postřehy z každodenní praxe. Na konferenci vystoupí např. Vlasta 
Hillebrandová, lektorka a ředitelka jedné z prvních Montessori MŠ s dlouholetou praxí, prof. 
PhDr. Karel Rýdl, CSc. a další. 
Program konference: 

Úvodní slovo (Mgr. Jakub Rychtecký)
Jak to všechno začalo (Mgr. Marcela Žáková a Hana Čumplová)
Mýty o Montessori (prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)
Přestávka
Komentovaná videoukázka - Věkové období 0 - 3 let (Mgr. Dita Dlouhá a Simona Livorová)
Komentovaná videoukázka - Věkové období 3 - 6 let (Vlasta Hillebrandová)
Přestávka
Komentovaná videoukázka - Věkové období 6 -15 let (Mgr. Marcela Žáková)
Závěrečná diskuze

Konference je volně přístupná, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme zájemcům 
rezervovat si místo předem na adrese montepce@montepce.cz.

Stejně tak doporučujeme rezervaci míst na všechny semináře a workshopy.

Bližší informace ke všem akcím naleznete na stránkách 

www.montepce.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Rádi bychom Vás pozvali na oslavy jedenácti  let Montessori 
v Pardubicích. Pojďte se s námi zúčastnit jednoho divadelního 

představení, několika workshopů a seminářů
a konference věnované historii, současnosti  a budoucnosti  

tohoto pedagogického přístupu nejenom v Pardubicích.

11. - 17. října v Pardubicích

www.montepce.cz



PROGRAM

 7. 10. - 24. 11. 2015 

...KDYŽ TVOŘÍ DĚTI (VÝSTAVA)
Výstavní prostory v přízemí Krajské knihovny v Pardubicích, Pernštýnské náměstí  77, Pardubice
Ukázky prací dětí  Montessori centra Elipsa, Montessori tříd MŠ Klubíčko a ZŠ Polabiny 1.

 Neděle 11. 10. 2015 od 17:15

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VČD
Východočeské divadlo Pardubice, Náměstí  republiky, Pardubice
Zahájení Montessori týdne v Pardubicích. Po úvodním slovu představí děti  z Montessori tříd 
ZŠ Polabiny 1 svůj autorský muzikál Malý princ (libreto: kolekti v dětí , hudba: Michal Mareda). 
Večer bude pokračovat úspěšným představením Čtyři dohody Jaroslava Duška na moti vy 
stejnojmenného bestselleru Dona Miguela Ruize.
VČD rezervováno.

 Úterý 13. 10. 2015 od 17:00 do 18:30 hodin

RELAXAČNÍ VEČER V MONTESSORI PROSTŘEDÍ
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice
Škola není jenom učení. Přijďte si procíti t a objevit svůj vnitřní svět pomocí relaxačních technik 
tak, jak to zažívají děti  v Montessori třídách. 
Lektorka: Vendula Zemanová. Kapacita: 15 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Středa 14. 10. 2015 od 8:00 do 9:45 hodin a od 10:10 do 11:45 hodin

DEN V MONTESSORI TŘÍDĚ (DVA WORKSHOPY)
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Chcete si zažít výuku podle Marie Montessori na vlastní kůži? Dostanete svůj osobní studijní plán 
a dle vašeho zájmu se můžete pusti t do vlastního objevování. Vašimi průvodci budou děti  z Mon-
tessori tříd při ZŠ Polabiny 1. Workshopu je možno se zúčastnit od 8.00 nebo od 10.10 hodin.
Lektoři: děti , Marcela Žáková a tým učitelů Montessori tříd. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí  na každý workshop.

 Středa 14. 10. 2015 od 18:15 do 19:15 hodin

MONTESSORI VE VODĚ
Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Pavilon Veselý - Plavecký bazén
Přijďte si prožít vznik života na Zemi až po narození prvního člověka, a to vše ve vodě. 
Lektorky: Marcela Žáková a Šárka Šťovíčková, Kapacita: 16 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Čtvrtek 15. 10. 2015 od 8:00 do 9:45 hodin a od 10:10 do 11:45 hodin

DEN V MONTESSORI TŘÍDĚ (DVA WORKSHOPY)
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Chcete si zažít výuku podle Marie Montessori na vlastní kůži? Dostanete svůj osobní studijní 
plán a dle vašeho zájmu se můžete pusti t do vlastního objevování. Vašimi průvodci budou 
děti  z Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1. Opakování workshopů z předchozího dne.
Lektoři: děti , Marcela Žáková a tým učitelů Montessori tříd. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí  na každý workshop.

 Čtvrtek 15. 10. 2015 od 17:00 do 18:00 hodin

PROŽITKOVÉ PREZENTACE OČIMA DĚTÍ
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Přijďte si prožít skrytá tajemství fotosyntézy, matemati ckých operací a vyslechnout příběh 
o tajemství slovních druhů. Do všech tajů vás zasvětí  děti  z Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1. 
Lektoři: děti , Marcela Žáková a učitelé v Montessori třídách. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí .

 Pátek 16. 10. 2015 od 17:00 do 19:00 hodin

TICHO! (PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ)
Elipsa - Montessori centrum Pardubice, Železničního pluku 1983, Pardubice
Zkuste si ti cho, skvělý způsob, jak být tady a teď. Co je vlastně na ti chu tak skvělé? Přítomnost. 
Klid a soustředění, fokus. Všechno okolo mizí a máte čas věnovat vše tomu podstatnému. 
Ticho a soustředění podporují učení v kterémkoliv věku, naopak neklid a hluk je ztěžují. 
Na workshopu si vyzkoušíte jednoduchá a prakti cká cvičení, která podporují soustředění 
a rovnováhu dětí .
Lektorky: Dita Dlouhá a Simona Livorová. Kapacita: 16 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Sobota 17. 10. 2015 od 8:30 do 9:30 hodin a od 10:00 do 11:00 hodin

VNÍMEJ, TVOŘ A POZNÁVEJ (DVĚ TVOŘIVÉ DÍLNY)
Montessori třídy Mateřské školy Klubíčko (1. patro), Grusova 448, Pardubice
Tvořivá dílna pro děti  ve věku 3-6 let a jejich rodiče. Při společné práci využijeme zvýšenou 
citlivost smyslů předškolních dětí , jejich touhu poznávat, učit se, vyrábět a tvořit. Zjistí te, že 
téma „písmena“ nepatří pouze do školy, ale zaujme i děti  o mnoho mladší. Workshopu je 
možno se zúčastnit od 8:30 nebo od 10:00 hodin.
Lektorky: Radka Sti eberová, Renata Sazimová, Jana Janovská a Hana Čumplová. 
Kapacita: 10 párů rodičů a dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Sobota 17. 10. 2015 od 9:00 do 11:00 hodin

JÁ TO CHCI, CHCI, CHCI... (TÉMATICKÉ POVÍDÁNÍ)
Elipsa - Montessori centrum Pardubice, Železničního pluku 1983, Pardubice
Vůle – není vidět, ale existuje, vyvíjí se a sílí. Přejeme si, chceme, rozhodujeme se denně.  
Můžeme se rozhodnout a pomoci nejmenším dětem, aby si jen nepřály, aby jen neustále 
něco nechtěly, ale aby pro to také něco dělaly.  Aby dokázaly věci v životě dokončit, aby se na 
ně soustředily, zvládaly chyby, uměly se rozhodnout a spoléhaly na vlastní síly.  Nejdůležitější 
období pro rozvoj vůle je od narození do 6 let a tom právě budeme mluvit. 
Lektorky: Dita Dlouhá a Simona Livorová. Kapacita: 20 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz



PROGRAM

 7. 10. - 24. 11. 2015 

...KDYŽ TVOŘÍ DĚTI (VÝSTAVA)
Výstavní prostory v přízemí Krajské knihovny v Pardubicích, Pernštýnské náměstí  77, Pardubice
Ukázky prací dětí  Montessori centra Elipsa, Montessori tříd MŠ Klubíčko a ZŠ Polabiny 1.

 Neděle 11. 10. 2015 od 17:15

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VČD
Východočeské divadlo Pardubice, Náměstí  republiky, Pardubice
Zahájení Montessori týdne v Pardubicích. Po úvodním slovu představí děti  z Montessori tříd 
ZŠ Polabiny 1 svůj autorský muzikál Malý princ (libreto: kolekti v dětí , hudba: Michal Mareda). 
Večer bude pokračovat úspěšným představením Čtyři dohody Jaroslava Duška na moti vy 
stejnojmenného bestselleru Dona Miguela Ruize.
VČD rezervováno.

 Úterý 13. 10. 2015 od 17:00 do 18:30 hodin

RELAXAČNÍ VEČER V MONTESSORI PROSTŘEDÍ
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice
Škola není jenom učení. Přijďte si procíti t a objevit svůj vnitřní svět pomocí relaxačních technik 
tak, jak to zažívají děti  v Montessori třídách. 
Lektorka: Vendula Zemanová. Kapacita: 15 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Středa 14. 10. 2015 od 8:00 do 9:45 hodin a od 10:10 do 11:45 hodin

DEN V MONTESSORI TŘÍDĚ (DVA WORKSHOPY)
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Chcete si zažít výuku podle Marie Montessori na vlastní kůži? Dostanete svůj osobní studijní plán 
a dle vašeho zájmu se můžete pusti t do vlastního objevování. Vašimi průvodci budou děti  z Mon-
tessori tříd při ZŠ Polabiny 1. Workshopu je možno se zúčastnit od 8.00 nebo od 10.10 hodin.
Lektoři: děti , Marcela Žáková a tým učitelů Montessori tříd. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí  na každý workshop.

 Středa 14. 10. 2015 od 18:15 do 19:15 hodin

MONTESSORI VE VODĚ
Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Pavilon Veselý - Plavecký bazén
Přijďte si prožít vznik života na Zemi až po narození prvního člověka, a to vše ve vodě. 
Lektorky: Marcela Žáková a Šárka Šťovíčková, Kapacita: 16 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Čtvrtek 15. 10. 2015 od 8:00 do 9:45 hodin a od 10:10 do 11:45 hodin

DEN V MONTESSORI TŘÍDĚ (DVA WORKSHOPY)
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Chcete si zažít výuku podle Marie Montessori na vlastní kůži? Dostanete svůj osobní studijní 
plán a dle vašeho zájmu se můžete pusti t do vlastního objevování. Vašimi průvodci budou 
děti  z Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1. Opakování workshopů z předchozího dne.
Lektoři: děti , Marcela Žáková a tým učitelů Montessori tříd. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí  na každý workshop.

 Čtvrtek 15. 10. 2015 od 17:00 do 18:00 hodin

PROŽITKOVÉ PREZENTACE OČIMA DĚTÍ
Montessori třídy ZŠ Polabiny 1 (1. patro budovy C), Družstevní 305, Pardubice 
Přijďte si prožít skrytá tajemství fotosyntézy, matemati ckých operací a vyslechnout příběh 
o tajemství slovních druhů. Do všech tajů vás zasvětí  děti  z Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1. 
Lektoři: děti , Marcela Žáková a učitelé v Montessori třídách. 
Kapacita: 40 dospělých účastníků bez dětí .

 Pátek 16. 10. 2015 od 17:00 do 19:00 hodin

TICHO! (PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ)
Elipsa - Montessori centrum Pardubice, Železničního pluku 1983, Pardubice
Zkuste si ti cho, skvělý způsob, jak být tady a teď. Co je vlastně na ti chu tak skvělé? Přítomnost. 
Klid a soustředění, fokus. Všechno okolo mizí a máte čas věnovat vše tomu podstatnému. 
Ticho a soustředění podporují učení v kterémkoliv věku, naopak neklid a hluk je ztěžují. 
Na workshopu si vyzkoušíte jednoduchá a prakti cká cvičení, která podporují soustředění 
a rovnováhu dětí .
Lektorky: Dita Dlouhá a Simona Livorová. Kapacita: 16 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Sobota 17. 10. 2015 od 8:30 do 9:30 hodin a od 10:00 do 11:00 hodin

VNÍMEJ, TVOŘ A POZNÁVEJ (DVĚ TVOŘIVÉ DÍLNY)
Montessori třídy Mateřské školy Klubíčko (1. patro), Grusova 448, Pardubice
Tvořivá dílna pro děti  ve věku 3-6 let a jejich rodiče. Při společné práci využijeme zvýšenou 
citlivost smyslů předškolních dětí , jejich touhu poznávat, učit se, vyrábět a tvořit. Zjistí te, že 
téma „písmena“ nepatří pouze do školy, ale zaujme i děti  o mnoho mladší. Workshopu je 
možno se zúčastnit od 8:30 nebo od 10:00 hodin.
Lektorky: Radka Sti eberová, Renata Sazimová, Jana Janovská a Hana Čumplová. 
Kapacita: 10 párů rodičů a dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz

 Sobota 17. 10. 2015 od 9:00 do 11:00 hodin

JÁ TO CHCI, CHCI, CHCI... (TÉMATICKÉ POVÍDÁNÍ)
Elipsa - Montessori centrum Pardubice, Železničního pluku 1983, Pardubice
Vůle – není vidět, ale existuje, vyvíjí se a sílí. Přejeme si, chceme, rozhodujeme se denně.  
Můžeme se rozhodnout a pomoci nejmenším dětem, aby si jen nepřály, aby jen neustále 
něco nechtěly, ale aby pro to také něco dělaly.  Aby dokázaly věci v životě dokončit, aby se na 
ně soustředily, zvládaly chyby, uměly se rozhodnout a spoléhaly na vlastní síly.  Nejdůležitější 
období pro rozvoj vůle je od narození do 6 let a tom právě budeme mluvit. 
Lektorky: Dita Dlouhá a Simona Livorová. Kapacita: 20 dospělých účastníků bez dětí .
Rezervace míst na adrese montepce@montepce.cz



Pozvánka
na týden s Montessori v Pardubicích

PROGRAM

 Sobota 17. 10. 2015 od 15:00 do 19:00 hodin 

KONFERENCE: MONTESSORI. ZNÁME SE.
Hudební sál Radnice, Pernštýnské náměstí  1, Pardubice
Montessori - alternati vní nebo přirozený způsob vzdělávání? Hodí se i pro mé dítě? Jak to 
vypadá v Montessori ZŠ? Opravdu se tam něčemu naučí? Jak vysvětlit ve svém okolí, že i ve 
škole mohou být děti  šťastné? 
Přijďte, dívejte se, poslouchejte, posuďte sami a seznamte se. Možná budete překvapeni, 
jaký potenciál se v dětech skrývá. Montessori pedagogika poskytuje jedinečnou možnost 
jej v dětech probudit. Videoukázky z prostředí centra pro děti  ve věku do tří let, z mateřské 
a základní školy Vám umožní seznámit se s tí m, o čem jste možná slyšeli a četli. Na vlastní 
oči uvidíte, co je Montessori pro děti  od narození do 15 let. Zkušení lektoři ze Společnosti  
Montessori Praha, která v Čechách vzdělává nejen pedagogy, přidají svůj odborný komentář 
a podělí se s Vámi o své postřehy z každodenní praxe. Na konferenci vystoupí např. Vlasta 
Hillebrandová, lektorka a ředitelka jedné z prvních Montessori MŠ s dlouholetou praxí, prof. 
PhDr. Karel Rýdl, CSc. a další. 
Program konference: 

Úvodní slovo (Mgr. Jakub Rychtecký)
Jak to všechno začalo (Mgr. Marcela Žáková a Hana Čumplová)
Mýty o Montessori (prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)
Přestávka
Komentovaná videoukázka - Věkové období 0 - 3 let (Mgr. Dita Dlouhá a Simona Livorová)
Komentovaná videoukázka - Věkové období 3 - 6 let (Vlasta Hillebrandová)
Přestávka
Komentovaná videoukázka - Věkové období 6 -15 let (Mgr. Marcela Žáková)
Závěrečná diskuze

Konference je volně přístupná, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme zájemcům 
rezervovat si místo předem na adrese montepce@montepce.cz.

Stejně tak doporučujeme rezervaci míst na všechny semináře a workshopy.

Bližší informace ke všem akcím naleznete na stránkách 

www.montepce.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Rádi bychom Vás pozvali na oslavy jedenácti  let Montessori 
v Pardubicích. Pojďte se s námi zúčastnit jednoho divadelního 

představení, několika workshopů a seminářů
a konference věnované historii, současnosti  a budoucnosti  

tohoto pedagogického přístupu nejenom v Pardubicích.

11. - 17. října v Pardubicích

www.montepce.cz


