
Základy Montessori pedagogiky 
pro věk 6 – 12 let 
 
 

Přijměte pozvání na akreditovaný seminář  
s Ing. Zuzanou Berenikou Préma, která vás zážitkovým 

způsobem provede základy pro věk dětí 6-12 let. 
 
Šestidenní seminář „Základy Montessori pedagogiky pro věk 6 - 12 let“ je základem,                          
který účastníkovi systém Montessori představí a seznámí jej s naprosto odlišným přístupem k dětem 
ve věku 6-12 let.  
Kurz je určen zakladatelům škol, pedagogům, pracovníkům školství, rodičům, prarodičům        

a dalším zájemcům, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání podle Montessori pedagogických 
principů.  
Seminář je akreditován MŠMT.  
Na semináři se seznámíte nejen s teorií, ale získáte i praktické dovednosti a poznatky. Důraz              
je kladen na prohloubení pochopení a aplikaci Montessori principů – práce s příběhy, s pomůckami 
a hlavně svobodnou samostatně zodpovědnou práci dětí. Je zároveň vhodným startem pro zájemce 
o případné další dlouhodobé studium. Leccos si i sami vyzkoušíte. Bude vyhrazen i čas na otázky 
a diskuzi. 

15. - 17. 10. 2021 a 5. - 7. 11. 2021 
Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o., Trnková 280, 735 51 Bohumín - Pudlov 

Pátek 14:30 -19:30 hod. 
Sobota 8:30 - 17:30 hod. 
Neděle 8:30 - 16:30 hod. 

Kurzovné: 7.150,- Kč při platbě do 20. 8. 2021 poté 7.650,- Kč na účet: 2500834000/2010;  
v hotovosti na místě 8.300,- Kč. 
(Storno podmínky: do měsíce před začátkem kurzu vracíme 100%, později je možnost poslat náhradníka, v případě 
nemoci potvrzené lékařem či potvrzení o nařízené karanténě lze posunout na pozdější kurz či vrátit 90% kurzovného). 

Přihláška: kurzy@zspianeta.cz - jako předmět e-mailu uveďte kurz ZMP Pianeta 2021 

 
Program: 

1. den - Základní montessori principy v aplikaci na ZŠ 
2. den - Kosmická výchova a oblast geologie a biologie 
3. den - Kosmická výchova a oblast historie a umění 
4. den - Kosmická výchova a jazyky 
5. den - Kosmická výchova a matematika 
6. den – Kosmická výchova a geometrie a pohyb 
 
 
 
 

Lektorka Zuzana Berenika Préma 

 zkušenosti s výchovou a vzděláváním všech věkových kategorií včetně vzdělávání učitelů, od r. 
1990 

  zkušenosti s Montessori od r. 1998 (praxe, kurzy, Montessori ČR, AMS, AMI diplom 6-12) 

 vystudovala pedagogickou fakultu UK 

 založila a byla u zrodu několika montessori školek a škol a mnohé inspirovala 


