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Vítejte, 
jsme poctěni, že jste se rozhodli stát se součástí komunity Mezinárodní Montessori školy 
Olomouc. Tato příručka Vám má sloužit jako průvodce po dobu docházky Vašeho dítěte do 
školy. Nastiňuje pravidla, zásady a postupy pro rodiny s dětmi a pro zaměstnance školy. 
Máte-li otázky týkající se jakékoliv části této příručky, neváhejte se obrátit na zřizovatelku 
školky Lukrécii Lachmanovou.  
 

O škole 
 

Historie a organizace 

 
V roce 2014 jsme založili Mezinérodní Montessori mateřskou školu Olomouc. Dávala nám 
smysl montessori filozofie ve výchově dětí a přáli jsme si, aby i v Olomouci fungovala škola, 
která bude poskytovat kvalitní montessori vzdělání. Po dvou letech fungování mateřské školy 
na Vídeňské ulici, jsme díky dotaci z Evropských fondů mohli rozšířit naši působnost na 
druhou adresu na Grégrově ulici, kde funguje třída pro děti 1,5-3 roky (batolecí třída), druhá 
třída školky pro děti 3-6 let a škola pro děti 6-12 let. Od roku 2017 používáme název pro 
celou instituci Mezinárodní Montessori škola Olomouc.  
Škola byla založena jako nezisková společnosti v čele se správní radou.  
Finanční prostředky pro mateřskou školu jsou získávány ze školného, darů, dotace MŠMT a 
dotací EU prostřednictvím MPSV.  
Základní škola je od září 2020 zapsána v Rejstříku škol, je tedy financována jednak ze 
školného a darů, ale také ze státní dotace.  
 

Poslání  

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou touhu učit se a schopnost absorbovat všechny 
aspekty své kultury a civilizace bez námahy a únavy. 
 
Věříme také, že pokud mají svobodu zkoumat a rozhodovat se, mají děti vnitřní motivaci 
k  učení. Tato touha učit se prostřednictvím vlastního objevování je bude provázet celým 
životem.  
 
Škola nabízí vzdělávací program založený na důvěře ve schopnost dítěte rozvíjet svůj 
potenciál prostřednictvím činností, které podporují fyzický, duševní a emocionální růst. 
Respektujeme potřeby dítěte a podporujeme komunitu dětí, rodičů a zaměstnanců školy.  
 
Škola nabízí pečlivě připravené prostředí, ve kterém jsou splněny akademické, sociální a 
duchovní potřeby dětí. Díky cílevědomé činnosti by měly děti následovat svůj vnitřní rytmus 
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a tím zvýšit svou schopnost pro zkoumání a učení. S touto vzdělávací zkušeností vyrostou 
z dětí dospělí, kteří jsou více zodpovědní, starostliví a uctiví.  
 

Klíčové hodnoty  

 
Škola má tři základní hodnoty, jejichž prostřednictvím chce naplňovat svou vizi. Tyto hodnoty 
jsou celostní rozvoj dítěte, připravené prostředí a komunita.  

Celostní rozvoj dítěte 

 

Škola klade důraz na celostní rozvoj dítěte – rozvoj těla, ducha a mysli.  
Pěstujeme návyky, které budou podporovat zdravou výživu a fyzickou aktivitu s cílem 
umožnit dobrý vývoj rostoucího organismu. 
 
Podporujeme rozvoj silného sebevědomí a osobní odpovědnosti vůči sobě samému, druhým 
a prostředí pro budoucí úspěch dospělého občana světového společenství. 
 
Chceme, aby děti byly nezávislé, odpovědné a vnitřně motivované s intelektuálními 
schopnostmi.  
 

Připravené prostředí 

 
Naše škola pečlivě vytváří vzdělávací prostředí, které podporuje celostní rozvoj dítěte.  
Připravené prostředí zahrnuje nejen prostory školy, ale především pedagogy, kteří pracují na 
seberozvoji a uplatňování principů Montessori. 
 
Naše prostory vytváříme jako funkční, krásné a udržitelné aspekty vzdělávacího prostředí.  
Škola směřuje k co nejvyšší úrovni autentického Montessori vzdělání prostřednictvím 
podpory vzdělávání zaměstnanců. 
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Komunita  

 
Škola pracuje na vytvoření silné komunity rodin a zaměstnanců školy prostřednictvím 
pořádání setkání a vzdělávání pro rodiče. Rodiče a učitelé pracují společně, aby se děti mohly 
rozvíjet jako globální občané. Od prvního okamžiku kontaktu po celou vzdělávací cestu svého 
dítěte, budou rodiče dbát na jejich porozumění klíčovým hodnotám školy, účasti na 
vzdělávání svých dětí a jejich zdravém vývoji a tím přispívat k udržitelnosti školy. 
 
Vedení školy a  zaměstnanci budou spolupracovat na vytváření  bezpečného a podnětného 
prostředí pro podporu  fyzického, intelektuálního a  duchovního rozvoje. 
 
 

Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program vychází ze vzdělávacího programu  Montessori AMI pro věk 6-12 
let a z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ČR.  
 

 

Akreditace 

Základní škola, školní družina a školní jídelna – výdejna pro žáky ZŠ jsou od září 2020 zapsány 
v Rejstříku škol a školských zařízení.   
Škola je členem Asociace Montessori Česká republika.   
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Tým školy: 
 

Lukrécia Lachmanová- zřizovatelka školy, česká Montessori učitelka ve 
třídě 6-12 let 

Jako architektku mě na Montessori nejprve zaujaly geniální matematické 
pomůcky. Díky nim, jsem se a tuto vzdělávací koncepci začala zajímat více 
a dávalo mi obrovský smysl vzdělávat a vychovávat děti touto cestou. 
Zároveň jsem viděla obrovský rozdíl mezi čistou, autentickou montessori 
koncepcí a programy, které z ní pouze vycházejí. Další studium mě 

v tomto přesvědčení pouze utvrdilo.  

V roce 2015 jsem otevřela v Olomouci autentickou montessori školku a dva roky později 
školu. Vystudovala jsem výcvik AMI pro pedagogy pro práci s dětmi 6-12 let na Montessori 
Institute Prague a předškolní pedagogiku na Vysoké škole Humanitas.  

 

Michaela Žišková- třídní učitelka 

Jmenuji se Michaela Žišková a jsem absolventkou oboru Učitelství pro 
první stupeň základních škol,Pedagogické fakulty, Univerzity Palackého 
v Olomouci. Během studia jsem se seznámila s různými alternativními 
myšlenkovými proudy výuky. Montessori pedagogika mě zaujala svou 
filozofií a využití Montessori pomůcek při výuce a celkový přístup k dítěti, 
považuji pro rozvoj osobnosti a vzdělávání jako nejlepší 

a nejkomplexnější. Mým zájmem je vytvářet pro děti co nejpříjemnější atmosféru a vzdělávat 
je v duchu Marie Montessori. 
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Anca Ardeleanu- anglická montessori učitelka 
 
Montessori jsem objevila v roce 2001, když jsem se usadila 
v kanadském Torontu. Hledala jsem holistickou filozofii zaměřenou na 
děti a Montessori tomu perfektě odpovídalo. V roce 2004 jsem proto 
v Torontu absolvovala trénink Lower elementary montessori. Od té 
doby jsem učila na Montessori školách po celém světě: v Kanadě, 

Polsku, Austrálii, Číně, Bermudách a nyní v České republice.  

„Podněcovat život, ponechat mu však svobodu, aby se mohl rozvinout– to je první povinnost 
vychovatele.“ (Maria Montessori) 

 

Mirjana  Sredojevic- učitelka angličtiny 

Jmenuji se Mirjana a jsem vaše učitelka angličtiny. Několik let jsem 
pracovala jako učitel. Mám magisterský titul z anglického jazyka, 
certifikace TESOL a TEFL určený pro výuku angličtiny a ráda pracuji 
s dětmi, cítím se a nimi šťastně a zábavně a jsou to nejlepší 
posluchači. 

 

Shafiq Tommalieh- učitel tělesné výchovy 

Jmenuji se Shafiq Tommalieh a jsem absolvent univerzity v oboru tělesné 
výchovy a sportu v Ammánu v Jordánsku. Během studia i po jeho 
ukončení jsem se aktivně věnoval práci s mládeží v  různých sportovních 
odvětvích. V současné době jsem člen oddílu kopané, především práci 
s mládeží se chci věnovat i nadále. 
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Dominik Fajkus – učitel hudební výchovy 

Jsem pianista, skladatel, učitel a moderátor. Na piano jsem začal hrát až ve 
svých 18 letech nejprve jako samouk, dnes se naplno věnuji koncertování, 
ale také kompozici. S Montessori školami v Olomouci a Opavě spolupracuji 
od roku 2017.  

 

 

 
 

Radka Mičeva – asistent pedagoga 

Práce s dětmi mě vždy zajímala, ale dostala jsem se k ní trochu oklikou. Ve 
svých dvaceti letech jsem se rozhodla odjet sbírat zkušenosti do USA, kde 
jsem nakonec žila 14 let. Po návratu domů jsem se s rodinou usadila 
v Olomouci. V Montessori škole jsem začala pracovat jako školnice v roce 
2017. Práce s dětmi mě ale velmi baví, proto jsem následně absolvovala 
kurz a zkoušku chůvy pro děti do 6 let a také kurz pro asistenty Montessori 

tříd pro věk 0-3 roky. Nyní se věnuji studiu pro asistenty pedagoga.  

 
Hana Brabcová- deskové hry 
Petra Sochorová - šachy 
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Spolupráce školy a rodiny  
 

Rodina je první a zásadní prostředí ovlivňující rozvoj dítěte. Ve škole můžeme dítě podpořit 
ve výchově, kterou budujete doma. Je nezbytné, aby rodiče a škola souzněli ve výchovných a 
vzdělávacích principech. Proto je důležité, abyste školu vždy vybírali podle toho, jak jsou vám 
blízké její hodnoty v přístupu k dětem. Víme, jak nesmírně složité je sladit pracovní život 
s osobním a s výchovou dětí. Důležité je na začátku vědět, co vám dává smysl a jakým 
směrem se chcete ve výchově dětí ubírat a zájem sladit domácí prostředí s prostředím školy 
v základních principech. Sebekvalitnější škola nemůže poskytnout dítěti optimální podporu, 
pokud se ve svém přístupu rozchází s výchovou v rodině. My jsme připraveni vám být na 
cestě k aktivnímu rodičovství průvodci. Naši pedagogové jsou experti na výchovu a 
vzdělávání dětí určité věkové kategorie. Neváhejte se na ně obrátit, pokud si nebudete vědět 
rady, jak řešit konkrétní situace s dítětem. Pravidelně budete dostávat informace o tom, co 
se dítěti daří a kde dítě potřebuje podpořit. Několikrát ročně se zúčastníte workshopů na 
témata výchovy a vzdělávání dětí. Strávíte s námi příjemné chvíle na slavnostech v průběhu 
roku.  

Podrobnější doporučení najdete v dokumentu Domácí úkoly v Montessori 

Školné  
Rodiče platí školné nejpozději do 20. dne předchozího měsíce na základě faktury. Alikvotní 
částka za dobu nepřítomnosti dítěte se vrací pouze v případě, že důvod nepřítomnosti dítěte 
leží na naší straně. 

Bankovní spojení: 

Škola: Raiffeisenbank 268 266 184/5500 

Roční školné 72 000,- Kč je možné rozdělit do 12 splátek po 6000,- Kč/měsíc 

Ranní družina (volitelně) 1000,- Kč/měsíc 

Odpolední družina (volitelně) 1000,- Kč /měsíc 

Ranní družina jednorázově 300,- Kč – při více dětech se poplatek rozloží   
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Přítomnost a dochvilnost 
Pravidelná a přesná docházka je předpokladem úspěchu ve škole. Pro dítě v jakékoliv věkové 
kategorii pro dosažení optimální vzdělávací zkušenosti musí být dítě přítomno ve výuce a 
chodit včas.  Náš učební plán je bohatý a náročný a očekáváme, že všechny děti budou 
přítomny každý den ve škole. Pro respektování  denního režimu dítěte, formování návyků a 
přístupu k vyučovacím hodinám a výuce samotné je nezbytné, aby děti přicházely do školky 
včas. Opakovaná nedochvilnost nebo nepřítomnost vede k  vážným výpadkům v získávání 
znalostí, praktických a fyzických dovedností, sebekázně, a pocitu odpovědnosti. 

Příchod do školy 

Děti přicházejí do školy mezi 8.20 a 8.30 hodinou ráno. Děti předávejte u dveří do školy. Školní 

dítě už samozřejmě může přicházet do školy i samostatně. Nevstupujte prosím s dítětem do 

budovy školy. Škola je prostor určený pro pohyb dětí a personálu.  

Odchod ze školy 

Děti odcházejí ze školy v 15.00 hodin. Čekejte prosím před školou, nevstupujte do budovy, 

v tuto hodinu se zde pohybuje velké množství dětí i z jiných tříd.  

Pokud organizujeme delší výpravu mimo školu, bývá to ve čtvrtek odpoledne. 

Z bezpečnostních výletů není možné vyzvedávat děti v průběhu výletu, vyčkejte prosím před 

školou, než tam skupina dětí dojde.  

Pověření k vyzvedávání dítěte 

Osoby, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, zapište prosím do Pověření k vyzvedávání 

dítěte. V případě, že plánujete mimořádně vyzvednutí dítěte jinou osobou, předejte prosím 

tento požadavek písemně učiteli s uvedením jména a data narození osoby do kanceláře školy 

den předem nebo zašlete emailem. Pro převzetí dítěte bude tato osoba potřebovat doložit 

průkaz totožnosti (pokud ji neznáme).  
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Ranní družina 

V době mezi 6.30 a 8:30 probíhá ranní družina (při přihlášení minimálně 5 dětí). V případě, že 

máte zájem dítě přihlásit, kontaktujte kancelář školy.  

Odpolední družina 

V době mezi 15.00 a 17.30 probíhá odpolední družina (při přihlášení minimálně 5 dětí). 

V případě, že máte zájem dítě přihlásit, kontaktujte kancelář školy.  

Nepřítomnost dítěte a nemoci 

Pokud víte, že Vaše dítě nebude z jakéhokoliv důvodu ve škole, oznamte to vždy emailem na 
tyto adresy:  

office@montessoriolomouc.cz 

lukrecia@montessoriolomouc.cz 

Oznamte prosím i dobu nepřítomnosti Vašeho dítěte a důvod. Jestli se stane, že se původně 
předpokládaná doba nepřítomnosti prodlouží, dejte prosím vědět. 

Nezapomeňte odhlásit stravu ve webookeru!  

Děti jsou automaticky přihlášeny k  stravě, pokud máte problém s přihlášením do systému, 
kontaktujte prosím kancelář školy.  

Dovolené plánujte přednostně v termínech školních prázdnin a státních svátků. O uvolnění 
ze školy na dobu 3 dnů a déle požádejte ředitelku školy, 1-2 dny třídního učitele. Plánovanou 
nepřítomnost oznamte co nejvíce předem, aby mohl učitel aspoň částečně přizpůsobit 
individuální vzdělávací plán dítěte. Za horní hranici nepřítomnosti, která výrazně neovlivní 
pokrok dítěte lze považovat 2 týdny za pololetí.  

Za dobu nepřítomnosti Vašeho dítěte nevracíme peníze, protože za Vaše dítě nemůžeme po 
dobu jeho nepřítomnosti přijmout na jeho místo jiné dítě. 

Snažíme se chránit zdraví všech dětí ve škole.  Proto žádáme, abyste nechávali doma děti se 
zvýšenou teplotou, silným a neustávajícím kašlem, se zanícenýma očima, průjmem a 
zvracením, rýmou (žlutý hlen). Pokud měly děti teplotu, doporučuje se jít do kolektivu až den 
po odeznění teploty, po neštovicích když se sloupnou všechny stroupky a při výskytu vší až 
po 2 dnech poté co byla provedena příslušná opatření. Stejně tak prosíme, abyste v případě, 
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že se u vašeho dítěte vyskytnou vši, nevodili děti do kolektivu a tuto skutečnost nahlásili. 
Doporučená doba, po kterou by pak dítě mělo zůstat doma je min. 2 dny, ideálně celý týden. 

Rozvrh dne  
 

6.30 – 8.30 Ranní družina – volitelně  

8.30 – 9.00 Příprava na práci (převlékání, toaleta, přívítání se s kamarády) 

9.00 – 12.00 Dopolední pracovní cyklus – Individuální a skupinová práce dle vzdělávacího 

programu  

12.00 – 13.30 Oběd a pobyt venku 

13.30 – 15.00 Odpolední pracovní blok, úklid 

15.00-17.00 – svačina, odpolední družina – volitelně 

 

V rámci programu probíhají hodiny s externími učiteli:  

Pondělí odpoledne: deskové hry 

Úterý dopoledne: tělesná výchova a hudební výchova 

Středa odpoledne: plavání 

Čtvrtek: akce školy/ celodenní výlety  

Pátek dopoledne: tělesná výchova, odpoledne: šachy 

 

  

Mezinárodní Montessori škola Olomouc 

         e-mail:office@montessoriolomouc.cz 

     Tel.: : +420 736 238 630 

 

mailto:office@montessoriolomouc.cz


Rodičovská příručka 

 

12 
Oslavy narozenin 
Oslava narozenin probíhá po zakončení dopoledního pracovního cyklu, v době před obědem. 
Můžete připravit moučník pro všechny děti, který si sní děti po obědě. V rámci zachování 
zásad zdravého stravování ve školce prosíme o moučníky bez bílého cukru či umělých 
sladidel, nejlépe ovocné, případně můžete přinést netradiční ovoce či oříšky.  

Některé děti nechtějí slavit narozeniny společně, toto respektujeme a pouze dítěti 
popřejeme.  

Příklady oblíbených narozeninových pohoštění: 

- sušené ovoce a ořechy 

- ovocný salát  

- ovocné špízky  

- muffiny s přírodními sladidly (bez cukru) 

Co s sebou do školy  
1. batoh  

2. láhev na vodu 

3. přezůvky s patou (ne nazouváky), neklouzavá podrážka (zůstávají ve škole) 

4. oblečení na tělocvik (podzim , jaro v parku, v zimě telocvična, zahájení tělocvičny 

oznámíme předem), na plavání plavky, ručník a plavecké brýle, kartáč na vlasy 

5. nepromokavé oblečení a nepromokavou obuv na ven podle ročního období  

6. zástěru na výtvarku (ideální je stará pánská košile) 

7. malé pouzdro a psací potřeby pro výpravy mimo školu 

8. pláštěnku  

9. tramvajenku nebo jízdenky na MHD 

Všechny osobní věci prosím podepište! Můžete použít popisovací nálepky, ale 

úplně postačí i permanentní fix.   
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Komunikace mezi rodiči a školou 
 

Pro učitele je velmi důležité dostat informaci o každé nepřítomnosti dítěte a každé netypické 
situaci v rodinném prostředí dítěte (špatný spánek, návštěva babičky, nemoc rodiče a jiné), 
ale i pozdní příchod, návštěva lékaře, dřívější odchod apod.  

Tyto informace sdělte Lukrécii Lachmanové na Whatsapp, pokud zašlete zprávu v průběhu 
vyučování, přečteme si ji v polední pauze nebo odpoledne. Pokud tedy potřebujete řešit 
něco akutně v průběhu vyučování, kontaktujte kancelář školy.  

- informace z kanceláře školy jsou zasílány e- mailem a v kopii ve skupině rodičů na whatsapp 
Rodiče škola 

- informace od učitelů jsou zasílány na na whatsapp Rodiče škola 

Tato skupina je pouze jednosměrná – info ze školy k rodičům 

- fotografie a dokumenty jsou nahrávány do uzavřené skupiny rodičů na facebooku  

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – rodiče  

- dále existuje diskuzní skupina pro rodiče na whatsapp Diskuze – rodiče škola (účast 
dobrovolná) 

 

Kompetence zaměstnanců vedení školy: 
Ing.arch. Lukrécia Lachmanová, zřizovatelka  - podněty, připomínky a cokoliv s čím nevíte, 
na koho se ve škole obrátit :) 

e-mail: lukrecia@montessoriolomouc.cz 

tel: 603 446 097 

Bc. Zuzana Priadková – vedoucí kanceláře školy - smlouvy, organizace, provozní záležitosti  

e-mail: office@montessoriolomouc.cz 

tel: 736 238 630 
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Observace ve třídě 
 

Rodiče mají možnost přijít se podívat do školky na dopolední program. Observace probíhají 
začátkem 2. pololetí. Budete včas informováni o jejich vypsání. Můžete se následně zapsat na 
termín, který vám vyhovuje. Na observaci můžou přijít zároveň dva členové rodiny, obvykle 
je observace vypsána na 60 minut. 

Individuální konzultace 
 

Cílem individuálních konzultací je předání informací o vzdělávacím procesu dítěte a o 
sociálním chování dítěte a poskytnutí zpětné vazby rodičů. Individuální konzultace probíhají 
dvakrát ročně vždy v průběhu celého dne. Každá rodina má vyhrazený čas 30 minut. Termíny 
konzultací budou vyvěšeny s předstihem na informační tabuli.  

V případě, že potřebujete další individuální konzultaci, domluvte si prosím termín.   

Semináře pro rodiče 
Cílem seminářů je předání informací o vzdělávacím programu školy a poskytnutí prostoru 
pro dotazy a diskuzi k jednotlivým tématům. Semináře se konají nejméně čtyřikrát ročně.  

Akce pro rodiče a děti  
V průběhu roku probíhají společenské akce pro děti navštěvující školku a jejich rodiny. Akce 
probíhají ve školce vždy od 15.00 hodin.  

• Podzimní slavnost 
  Podzimní tvoření a lampionový průvod. 

• Vánoční slavnost 
  Vánoční představení a tvoření.  
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• Velikonoční jarmark 

  Jarmark předmětů, které si děti vyrobily.  

• Školní slavnost 
  Rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na školáky.  

Školní akce probíhají ve čtvrtky 

Výpravy mimo školu 
Výpravy mimo školu jsou součástí Montessori vzdělávacího programu. Děti si volí, plánují a 
organizují výlet samostatně v závislosti na tématech, kterým se věnují. Na těchto výpravách 
je doprovází český asistent, který jistí bezpečnost dětí.  

Pokud organizujeme celodenní výlet nebo delší výlet , proběhne ve  čtvrtek odpoledne. 
Pořiďte prosím dětem jednotlivé jízdenky na MHD nebo časovou jízdenku Junior.  

Divadelní představení 
Zpravidla čtyřikrát ročně navštěvujeme s dětmi divadelní představení. Představení probíhá v 
dopoledních hodinách. Do divadla chodíme pěšky ze školy a vracíme se před obědem zpět. 
Za divadelní představení vybíráme vstupné cca 80,- Kč dle ceny představení.  

Přinášení věcí z domova  
Prosíme, nepřinášejte do školy žádné bonbóny, žvýkačky, limonády, hračky nebo nebezpečné 
předměty. Pokud má dítě mobilní telefon, je po dobu vyučování v šatní skříňce.  

Strava 
Dětem je poskytován oběd. Děti které potřebují dopolední svačinu si ji nosí z domova ve 
svačinovém boxu. Děti které zůstávají v odpolední družině si nosí z domova odpolední 
svačinu ve svačinovém boxu.  

Při přinášení potravin z domova dbejte prosím zásad zdravého stravování.  

Rodiče platí stravu na základě faktury zaslané školou po uplynutí kalendářního měsíce. Děti 
jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Stravu odhlašují rodiče přes elektronický docházkový 
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systém. Nežádejte prosím učitelku o odhlášení stravy, nemá do systému přístup. Stravu je 
možné odhlásit do 10 hodin předchozího pracovního dne.  

 

Nedávejte prosím dětem do školy sladkosti, budou jim vráceny domů.  

Veškeré alergie nebo stravovací omezení sledujeme, je ale nutné uvést tyto v evidenčním 
listu dítěte, v případě změny hlásit škole.  

Děkujeme za spolupráci 

 

Kontakty: 
 

Kancelář školy: +420 736 238 630  

Kancelář Bc. Zuzana Priadková  

zuzana.priadkova@montessoriolomouc.cz 

 

Ing.arch. Lukrécia Lachmanová – zřizovatelka, učitelka ve třídě 6-12 

+420 603 446 097 

lukrecia@montessoriolomouc.cz 

 

Mgr. et Mgr. Jana Glueck – ředitelka školy 

janaglueck@montessoriolomouc.cz 
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