
Jménem   Spolku   Montessori   Jeseník   bych   Vás   ráda   touto   cestou   oslovila,   informovala   o   naší  
činnosti   a   požádala   o   podporu   a   pomoc.  
 
Tento   rok   se   nám   podařilo   za   podpory   ZŠ   Jeseník   a   mnoha   ochotných   rodičů   založit   Montessori  
třídu   pod   vedením   učitele   Jana   Hanulíka   (zsjesenik.cz/vzdelavaci-nabidka/   montessori).   Letos   se  
přihlásilo   dalších   15   dětí   a   příští   rok   budeme   mít   28   žáků.   Rodiče   na   Jesenicku   vítají   možnost   volby  
ve   vzdělávání   a   výchově   svých   dětí.   Myslíme   si,   že   cesta   nabídky   různých   rovin   a   přístupů   ve  
vzdělávání,   může   oslovit   mladé   lidi,   kteří   se   budou   rádi   vracet   zpět   do   rodného   kraje   a   zakládat   tady  
své   rodiny.  
 
Naším   cílem   je   vytvoření   návaznosti   Montessori   vzdělávání   v   Jeseníku.   Plánujeme   pokračovat  
Montessori   vzděláváním   na   druhém   stupni   a   vytvořit   i   předškolní   vzdělávání   s   možností   nabídek  
přednášek   a   setkávání   rodičů   s   námi   a   odborníky   z   této   profese.  
 
Dostali   jsme   velkou   příležitost   od   září   zahájit   další   činnost.   Podařilo   se   nám   sehnat   prostory   i  
ochotné   a   vzdělané   pedagogické   pracovníky,   kteří   jsou   schopni   nabídnout   rodičům   první   podobu  
budoucí   Montessori   školky   a   to   formou    Montessori   klubu   Monty   pro   předškolní   děti .   Činnost  
bude   probíhat   nejméně   tři   dny   v   týdnu   (dle   možností   finančních   prostředků   i   více)   v   nádherných  
velkých   prostorách   poblíž   centra,   na   ulici   Palackého   č.   10,   s   možností   užívání   velké   zahrady.  
 
Rodiče   dětí   budou   platit   členské   příspěvky   na   pokrytí   nájmu   a   odměn   pedagogických   pracovníků,  
ale   ty   nepokryjí   vstupní   investice.   Rekonstrukce   prostor   a   vybavení   Montessori   školky   není  
jednoduchou   záležitostí.   Musíme   zajistit   rozdělení   prostor,   vybudovat   hygienické   zázemí   pro   děti,  
vymalovat,   položit   nový   koberec,   nakoupit   nábytek   a   regály   na   pomůcky   i   samotné   Montessori  
pomůcky.  
 
Pokud   byste   nás   mohli   jakkoliv   finančně   podpořit   formou   jednorázového   či   pravidelného  
finančního   daru,   či   zakoupením   vybavení   (stolky,   židličky),   osobním   nasazením,   sehnáním  
finanční   pomoci   apod.,   budeme   velice   vděčni   a   neopomeneme   Vás   zmínit   i   na   našich  
stránkách:  
 
Číslo   účtu:   289676801/0300  
 
Předem   díky   za   jakoukoliv   podporu   naší   činnosti.  
 
 
 
 
za   Spolek   Montessori   Jeseník  
 
Kristýna   Hanulíková  
předsedkyně   Spolku   Montessori   Jeseník  
 
 


