
AKTUALITY:

* Od 28. září 2020 Opět běží MOntessOri pracOvnyMOntessOri pracOvny (viz níže).

* nabízíMe někOlik pOsledních vOlných Míst  
v krOužku MOntessOri přípravka MOntessOri přípravka prO předškOláky, kteří Mají zájeM  

ve škOlníM rOce 2021/22 nastOupit dO MOntessOri třídy  
v zš škOlní (viz níže).

Kdo jsme
Elipsa je Montessori klub pro děti ve věku 3–6 let. Vznikl jako předstupeň 

školní Montessori třídy, kterou jsme pro spádové děti otevřeli ve školním roce 
2020/21. Klub Elipsa má obohatit Bráník, školní Montessori třída pak odlehčit 

stávajícím běžným třídám ZŠ Školní.

Kde nás najdete
Elipsa sídlí v ZŠ Školní v Budově 2. Má samostatný vchod z přímo z ulice.

MontessoriElipsa

https://www.facebook.com/MontessoriElipsa/
https://www.facebook.com/MontessoriElipsa/


Filozofie klubu

Protože si uvědomujeme, jak významná vývojová období děti prožívají ve 
věku 3-6 let, chtěli jsme jim umožnit je naplňovat přirozeným způsobem 
v bezpečném připraveném prostředí. Vytvořili jsme pro děti prostor, kde 

najdou mnoho atraktivních činností a pomůcek, které jim umožní  
rozvíjet se přesně v těch oblastech, které jsou pro ně důležité. 

Prostředí je uspořádáno tak, aby bylo podnětné, bezpečné a budovalo v dětech 
vnitřní klid a řád i smysl pro pořádek. Každá věc má své přesně dané místo, 

což dětem pomáhá se v prostoru dobře orientovat. Každá pomůcka je v klubu 
právě jednou, děti se tak přirozeně učí počkat, až na ně přijde řada,  

a rozvíjí tím svou trpělivost. 

Děti vedeme k samostatnosti, k dokončování činností, k péči o sebe i okolí. 
Samozřejmou součástí Montessori prostředí jsou i speciální pomůcky, které 

umožňují dětem pracovat s čísly a písmeny, která je přirozeně zajímají  
mnohem dříve než ve škole. Děti se tak mohou naučit základy čtení,  

psaní a jednoduchých matematických operací dříve,  
než nastoupí školní docházku. 

S dětmi pracují zkušené průvodkyně, které je s respektem a láskou provedou 
obdobím, které je pro rozvoj osobnosti i pro jejich  

další životní nastavení zásadní. 

Klub je určen pro děti ze spádové oblasti ZŠ Školní. Děti z širší oblasti Prahy 4  
přijímáme jen v případě volné kapacity. Možnost pokračovat v Montessori 
vzdělání přímo v ZŠ Školní však těmto dětem z důvodů malé kapacity školy  

nebude umožněn.



Za kolik
Klub Elipsa není nijak dotován. Pro zajištění daného standardu je vybírán měsíční příspěvek 
na provoz.

5 dní 8 100 Kč
4 dny 6 700 Kč
3 dny 5 200 Kč
2 dny 3 600 Kč

Obědy ve školní jídelně se platí zvlášť. Cena je 50 Kč /den.  
Svačiny jsou započteny v příspěvku na provoz, děti si je připravují v rámci práce s pomůckami. 
Kontaktní e-mail: elipsa@zsskolni.cz

Platí se měsíčně převodem na účet školy  
vždy do 20. dne předchozího měsíce. 

MOntessOri klub  
ve škOlníM rOce 2020/2021

Přibližný program dne
 7:30 –  8:30 příchod dětí do klubu – pobyt venku
 8:30  společný přesun do klubu
 8:45  setkání na elipse
 9:00  –  11:00 hlavní pracovní blok – práce s pomůckami 
 9:00  –  10:30 svačina – děti svačí individuálně  
  dle vlastní potřeby
 11:20  přesun do jídelny
 11:30  –  12:00 oběd ve školní jídelně 
 12:00  návrat do klubu
 12:30  –  13:15 odpočinek 
 13:15  –  16:00 odpolední klub včetně svačiny  
  a pobytu venku
Časy vyzvedávání:
 12:00  po obědě ve vestibulu budovy 1
 13:30  –  13:45 po odpočinku před vchodem do klubu
 16:00  po odpoledním programu před vchodem do klubu

Nabízíme
• kvalitní vzdělávání pro vaše děti, 

• pečlivě připravené prostředí 
odpovídající vývojovým potřebám 
a senzitivním fázím dětí,

• vybrané pomůcky umožňující 
všestranně rozvíjet potenciál  
každého dítěte,

• zkušené průvodkyně, které 
děti citlivě provedou zásadním 
životním obdobím, 

• respektující otevřenou komunikaci,  

• spádovým dětem možnost 
pokračovat v Montessori 
vzdělávání ve škole.

Klub Elipsa nabízí pro děti ve věku 3–6 let celodenní Montessori program od pondělí  
do pátku. Docházka do klubu je možná 5× týdně, 4× týdně, 3× týdně nebo 2× týdně.

mailto:mailto:elipsa%40zsskolni.cz?subject=


týM MOntessOri klubu 

Lucie Šimonová
Průvodkyně dopoledního i odpoledního klubu,  
Montessori přípravy pro předškoláky a Montessori pracoven
Lucie vystudovala Obchodní akademii a Diplomový kurz  
Montessori pedagogiky.

Pracovala mnoho let jako průvodkyně v různých klubech pro matky  
a také v komunitní školce. 

Vedla klub kreativního tvoření pro matky s dětmi v centru Sananim,  
pracovala jako instruktorka na letních táborech.

Lucie svůj volný čas nejraději tráví na horách společně se svým malým synem, se kterým také 
podniká cesty po různých koutech České republiky či Evropy. Ráda jezdí na kole, běhá, leze po 
skalách, provozuje jógu a Fitbox. Také ji baví zahradničení. 

Lucie zároveň pracuje i pro sociální podnik Fair Bio pražírna. Věnuje se psaní článků  
o kávě a mapuje životní příběhy znevýhodněných zaměstnanců pražírny.   

Alena Gilová
Průvodkyně dopoledního i odpoledního klubu 
Alena vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika a volný čas  
v kombinaci se speciální pedagogikou. V současné době dokončuje  
magisterské studium speciální pedagogiky a bakalářské studium psychologie.

Pracovala jako průvodkyně v Montessori dětské skupině v Brně,  
pravidelně jezdí jako vedoucí na dětské tábory. Jako dobrovolnice  
a lektorka volnočasových aktivit spolupracuje s organizací Paspoint,  
pomáhající dětem s poruchami autistického spektra.

Svůj volný čas ráda tráví s přáteli u dobré kávy či v přírodě. Baví ji turistika, jízda na kole 
a poznávání cizích zemí. Ráda čte, zpívá a občas si pro radost zabrnká na kytaru.

Jitka Brejtrová
Průvodkyně dopoledního i odpoledního klubu  
a Montessori přípravy pro předškoláky
Jitka vystudovala sociální práci, vychovatelství a učitelství náboženství,  
filozofie a etiky. Absolvovala národní diplomový Montessori kurz  
pro věk 3–6 let.

Se svým manželem stála u zrodu komunitní školy, kde pracovala jako  
učitelka MŠ a přípravného ročníku. Také působila jako učitelka v soukromé  
Montessori mateřské škole.

Jitka pořádá cestovatelský kroužek a příměstské tábory při Sboru Alberta Schweitzera v Michli a při 
výdeji pomoci z Potravinové banky vede se svou dcerou kroužek Dokážu to sám pro matky s dětmi 
v nouzi.

Jitka ráda zpívá, zahradničí, šije a studuje historii nových cestovatelských cílů.



pracOvny  
prO rOdiče s dětMi

Naše pracovny jsou místem, kde se rodiče a jejich děti společně setkávají s Montessori 
pedagogikou. 

Ve svém vývoji prochází každé dítě tzv. senzitivními fázemi. Jsou to období, kdy je dítě 
extrémně nastavené k rozvíjení konkrétních schopností a získávání určitých dovedností.  
Tato období ale trvají jen omezenou dobu. Pravidelné společné návštěvy Montessori 
pracoven mohou rodičům pomoci uvědomit si, v jaké senzitivní fázi se jejich dítě právě 
nachází a jak je možné ho v dané oblasti nejlépe podpořit. Dětem pak pracovny umožní 
rozvíjet dané schopnosti a dovednosti tím, že mohou přímo v prostorách klubu pracovat  
se specifickými didaktickými pomůckami.

Pracovny jsou velmi vhodné i v případě, že uvažujete o zapsání svého dítěte do klubu 
Elipsa. Seznámíte se díky nim s prostředím klubu a způsobem vedení dětí. Navíc poznáte 
přímo jednu z průvodkyň klubu – Lucii. Případný nástup do klubu a adaptace dítěte na 
nové prostředí pak bývá podstatně jednodušší a příjemnější.

Pracovny jsou určené pro rodiče s dětmi 3–6 let (po domluvě možno i od 2,5).  
Probíhají tradičně v pondělí 16:30 – 18:00 a nově i ve čtvrtek 9:00 – 10:30.  
Maximální kapacita je 8 dětí.

Jedna pracovna trvá 90 minut a stojí 180 Kč. 

Platí se ale vždy 5 vstupů najednou, tedy 900 Kč.  
Po připsání platby na účet (426000999 / 2010, VS: 95) obdržíte  
přímo od průvodkyně 5 kupónů, které je třeba vyčerpat  
v následujících 2 měsících. V případě, že se nebudete moci  
na pracovnu dostavit, prosím, informujte průvodkyni  
nebo napište e-mail. 

Přihlášky a další informace na: elipsa@zsskolni.cz

Lucie Šimonová
Průvodkyně kroužku
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MOntessOri krOužky

Kroužek Montessori předškolní přípravy

Našim předškolákům nabízíme letos možnost navštěvovat navíc odpolední kroužek 
Montessori předškolní přípravy. Děti se v rámci kroužku budou moci více zaměřit na 
grafomotorický rozvoj, rozvoj matematických představ a předčtenářských dovedností. 
Kroužek ale především umožní budovat skupinovou sounáležitost budoucích spolužáků. 

Kroužek je hlavně určen pro předškolní děti z klubu Elipsa. Nabízíme ale několik volných 
míst i dětem z naší spádové oblasti, které sice klub Elipsa nenavštěvují, ale měly  
by zájem ve školním roce 2021/22 nastoupit v ZŠ Školní do Montessori třídy.

Bude probíhat 1× týdně v klubu Elipsa  
v Budově 2 (má samostatný vchod z ulice).  
Jedno setkání bude trvat 90 minut.

Povedou jej průvodkyně (učitelky)  
z klubu Elipsa Jitka a Lucie.

Kroužek bude probíhat od 23. září 
do června vždy ve středu 15:00–16:30. 

V případě zájmu pište na: elipsa@zsskolni.cz

Jitka Brejtrová
Průvodkyně kroužku

Lucie Šimonová
Průvodkyně kroužku
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