
Alternativních směrů vzdělávání (Waldorfský, Montessori, Daltonský, Jenský, Lesní školky,…) 

předškolních dětí existuje mnoho. Sami se momentálně seznamujeme s jednotlivými směry. 

Věříme, že některé z nich již znáte. Informací na internetu je dostupných mnoho, je 

možné si je v případě zájmu předem prostudovat. Pro ochutnávku Vám přikládáme 

alespoň drobný přehled o dvou z nich.  

Montessori1:  

Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a 

dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své 

činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne 

vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s 

negativním dopadem na psychiku dítěte. 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda musí být brána v úvahu“ 

Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele 

nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je 

usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka. Výuka v Montessori škole se řídí 

několika principy, mezi něž patří:  

- Podpora činnosti dítěte 
- Nenapomínání, absence trestů 

- Neautoritativní, nenátlakový přístup 
- Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte 
- Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte 

- Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách 
- Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí 

- Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, 
kdy je schopno s ní adekvátně naložit) 

- Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání 

- Možnost volby materiálů a pracovního místa 
- Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva 

- „Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti 
- Výuka je založena také na tzv. “skutečných aktivitách” 

V Montessori třídě je uplatňován princip připraveného prostředí. Prostor bývá uspořádán do 
koutků. Užívaný nábytek je velikostně uzpůsoben potřebám dítěte, přičemž je kladen důraz 

na snadnou manipulaci s ním. Klade se především důraz na svobodný rozvoj, samostatnost a 
tvůrčí práci dítěte. Montessoriovská výuka je založena i na tzv. skutečných aktivitách, kdy 

dítě např. pere prádlo, stará se o rostliny a zvířata. V Montessori třídě se rovněž dítě může 
volně pohybovat a věnovat se své činnosti tam, kde je mu to příjemné. 

Člověk je přirozeně kreativní a pracuje se spontánní tvořivostí. Dětem se nemusí říkat, co 

a jak mají dělat, protože ony samy se do činnosti zapojují díky své vůli a vlastní iniciativě. 
Tak si vlastně formují svoji osobnost, aniž by o tom věděly nebo se o to vědomě snažily. 
Jedním z druhů spontánní tvořivosti je opakování jedné činnosti podle stejného vzoru tak 

dlouho, dokud není s jejím výsledkem spokojené. Osvojuje si tak nové dovednosti a snaží se 
o jejich zdokonalování.  

    

 
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Montessoriovská_škola  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Montessoriovská_škola


Waldorf 

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchova 

a vzděláváni vycházejí důsledně z vývojových potřeb dítěte zaměřují se především na 

utváření vztahu ke světu pomoci sil myšlení, cítění i vůle. Výrazným prvkem je pěstování 

humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým. Práce s dětmi je tak zaměřena na 

probouzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění, vůle vedoucí k zodpovědnosti a 

vlastní tvůrčí realizaci. 

Zásadním úkolem waldorfské pedagogiky je poznat individuální předpoklady dítěte, tzn. jeho 

sklony, nadání, povahu a temperament, a tuto individualitu nechat u dítěte svobodně (!) 

rozvíjet. Používá k tomu principů řádu, nápodoby, opakování a rytmu. 

Malému dítěti umožňuje působení existujícího řádu věcí základní orientaci v prožívání času a 

souvislosti jevů.  

V případě nápodoby se jedná o to, že dítě se nenaučí pořádně nic, co nemůže na vlastní oči 

vidět, ať už je to řemeslná práce nebo slušné chování. Z toho také vyplývá, jak je při této 
výchově důležitá spolupráce mezi školou a rodinou. 

„Opakování je matka moudrosti“ – tuto průpověď jistě každý zná a ví, kolik je v ní pravdy, 
ví, jak opakované úkony zalézají pod kůži. Důležité je, že v opakování cítí děti bezpečí, 

zejména ty malé, neboť už dopředu ví, co přijde. S opakováním souvisí rytmus. 

Rytmus je projevem řádu a způsobuje vnitřní vyváženost prostřednictvím rytmicky 
opakovaných rituálů. Na rytmus se můžeme dívat jako na něco, co se opakuje, ale ne jen – 

zopakuje se staré a přidá se nové, nebo přichází staré v novém kabátě. Zcela přirozeně 
probíhá rytmus dne od rána k večeru, rytmus týdne od neděle do soboty a rytmus roku v 

ročních období. Jen je potřeba vědět, jak toho využít. 

Waldorfská mateřská škola: 

• klade důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování v co nejširší škále 
(teta s dětmi šije, maluje, peče chléb, pracuje na zahradě, uklízí, stoluje atd.) 

• dodržuje denně stejný rytmus, každý den v týdnu se věnuje pravidelně jedné 

činnosti (např. v pondělí modelování, v úterý malování, ve středu pečení atd.) 
• jsou vytvářeny různé druhy rituálů – oslavy ročních svátků, narozenin, sebeobslužné 

činnosti a pěstovaní společenských návyků jsou rovněž zdrojem drobných 
každodenních rituálů, které poskytujou prostor pro aktuální individuální setkávaní 
dospělého a dítěte. 

• roční rytmus se obráží v opakování slavností a oživování různých tradičních zvyků 
(např. jaro – vynášení Morany, léto – svatojánská slavnost, podzim – martinská 

slavnost, zima – adventní spirála atd.) 
• používají hračky a předměty vyrobené z přírodních materiálů. Jsou původní přirozenou 

informací o světě kolem nás.  

• ve vyučovacích metodách hraje důležitou roli obraz, rytmus, pohyb (uměleckost) 
• vedle klasických předmětů se vyučují i předměty praktické a umělecké (pletení, 

tkaní, zahradnictví, stavebnictví, keramika atd.) 
• roli učebnic přebírají materiály, které vytvářejí učitelé, rodiče a sami žáci (epochové 

sešity) 

• vyučování probíhá v několikatýdenních epochách, které se po čase vracejí a 
prohlubují 

• děti jsou hodnoceni slovní formou 
• platí zásada spolupráce, nikoliv snaha o vzájemné soutěžení 
• typická je snaha o co nejužší spolupráci s rodinou. 


