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262 56 Svatý Jan
(provozovna Cihlářská 107, Příbram)
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26101 Příbram
V Příbrami dne 14. května 2019

Věc: Žádost o zřízení Montessori základní školy a centra v městě Příbram

Vážená rado města,
chtěli bychom společně jako rodiče dětí a členové Spolku DaR (Děti a Rodiče) požádat město
o zřízení Montessori základní školy v Příbrami provozované městem Příbram a o podporu při provozu
dosavadních aktivit klubu.
Spolek DaR (Děti a Rodiče) je aktivní ve vzdělávání dětí v Příbrami od roku 2016. Nabízí vzdělávání
v prostředí připraveném dle Montessori principů a poskytuje možnost pravidelného setkávání dětí ve věku
od 18 měsíců do 6 let v doprovodu rodičů. Montessori vzdělávání se od standardního systému výrazně
liší v mnoha ohledech, ale nejdůležitější motivací pro nás zůstává skutečnost, že děti učení baví,
vědomosti jim zůstávají a používají je ve svém každodenním životě. Jde o moderní formu vzdělávání a
po celé České republice i Evropě existují příklady úspěšného zavedení do praxe (viz příloha Návrh k
postupu při založení Montessori školy).
Za tři roky existence prošly naším Montessori klubem desítky dětí v předškolním věku, čímž vznikl a stále
roste počet rodičů, kteří si přejí v této formě vzdělávání svých dětí pokračovat i v rámci základní školy.
Právě potřeby dětí a žádosti rodičů nás přivedly k rozhodnutí postupně pracovat na založení Montessori
základní školy. Dle zkušeností z jiných měst jsme přesvědčeni, že zřízení Montessori základní školy zvýší
atraktivitu města v oblasti nabídky základního vzdělávání, nabídne rodičům další významnou formu výuky
pro své děti, a zaplní vhodným způsobem mezeru po Montessori základním vzdělávání, které v Příbrami a
širokém okolí žádná škola nenabízí.
Součástí této žádosti jsou i podpisové archy s podpisy rodičů, kteří se k naší žádosti připojují a přílohy,
kde představujeme jak dosavadní aktivity spolku, tak návrh konkrétních kroků vedoucích k otevření
Montessori školy, které by bylo reálné v roce 2020 nebo 2021. Proto bychom také chtěli požádat město
o podporu fungování spolku do doby vzniku školy. V případě potřeby s vámi naše potřeby a podněty rádi
blíže projednáme na osobním setkání.

Děkujeme

Mgr. Zuzana Spálenská
předsedkyně spolku
Spolek DaR (Děti a Rodiče)
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