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Žádost o souhlasné stanovisko ke vzniku mateřské a základní školy s Montessori prvky 
na území obce Nelahozeves

Žádáme  zastupitele  obce  Nelahozeves  o  vydání  souhlasného  stanoviska  k 
připravovanému  vzniku  mateřské  a  základní  školy  s  Montessori  prvky   na  území  obce 
Nelahozeves  pro zapsaný ústav  Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z.ú. 
Souhlasné stanovisko obce je povinnou součástí žádosti o zápis mateřské a základní školy do 
rejstříku  škol  a  školských  zařízení  dle  ustanovení  §  147  odst.  1,  písmeno  p)  zákona  č.  
561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 

Přikládáme základní informace o nové základní a mateřské škole a důvodech jejího vzniku:

V září  2012  sdružení fyzických osob podnikatelů: Martina Nováková, Chvatěruby 
98,  Kralupy  nad  Vltavou  IČ:  74527851  a  Eva  Vaďurová  DiS,  Lidická  530,  Štětí,  IČ: 
75962667 zřídilo na území města Kralupy nad Vltavou zařízení pro celodenní péči o děti,  
které  denně  poskytovalo  péči    o  20  dětí  od  3  let  do  předškolního  věku.  K  výchově  a 
vzdělávání dětí byly použity prvky pedagogiky dle Marie Montessori.

Sdružení podnikatelů bylo ve svém záměru úspěšné a pro zjednodušení právní formy 
existence  a  účetnictví  založilo  v  lednu  2013  obchodní  společnost  Montessori  centrum 
Kralupy, s.r.o., IČ: 29155223, DIČ: CZ 29155223, na kterou sdružení podnikatelů převedlo 
veškerou  svou  činnost.  Sídlo  a  provozovna  společnosti  a  vznikly  v  komerčním  objektu 
pronajatém  od  pana  Davida  Kejmara,  v  Přemyslově  ulici  521,  rovněž  v  Kralupech  nad 
Vltavou. Náplní činnosti společnosti byl a stále je rovněž provoz zařízení pro celodenní péči o 
děti,  navíc  přibylo  vzdělávání  rodičů  zaměřené  na  zvyšování  rodičovských  kompetencí. 
Zájem o naše zařízení je v současné době poměrně velký, na školní rok 2014/15 je naše 
kapacita 20 dětí opět naplněná. 

Skupina rodičů dětí, které se věkem blíží k začátku povinné školní docházky a které 
využívají  našich služeb,  oceňuje vliv  pedagogiky Montessori  na  osobnostní  a  vědomostní 
rozvoj  dětí.  Tato  skupina  iniciovala  založení  nové  právnické  osoby  pro  účely  zřízení  a 
provozování mateřské a základní školy v souladu se školským zákonem, která bude zapsána 
do  rejstříku  škol  a  školských  zařízení  vedeném  Ministerstvem  školství,  mládeže  a 
tělovýchovy. Zařízení se tak promění v zapsanou mateřskou školu a současně postupně vnikne 
škola s celým rozsahem základního vzdělávání.
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V souladu se zmíněným záměrem nově vznikající základní a mateřské školy založilo 
Montessori centrum Kralupy, s.r.o. neziskovou organizaci Základní škola a Mateřská škola 
VIA  LIBERTATIS,  z.ú.,  která  byla  15.  července  2014  zapsána  do  ústavního  rejstříku 
vedeného  Městským  soudem  v  Praze,  oddíl  U,  vložka  57.  Kopie  výpisu  z  Rejstříku  je 
přiložena k této žádosti.

Nová  organizace  –  zapsaný  ústav  –  převzala  od  1.9.  2014 od  Montessori  centra 
Kralupy s.r.o.  činnost  zařízení  pro  celodenní  péči  o  děti.  Nyní  probíhá  proces  zápisu  do 
rejstříku. Montessori centrum Kralupy, s.r.o. mělo v úmyslu v průběhu zápisu vyhledat na 
území města Kralupy vhodný objekt, kam bude možné v souladu se zákonnými hygienickými, 
stavebními a požárními požadavky převést činnost Montessori centra i zapsaného ústavu. V 
tomto  záměru  jsme  nebyli  úspěšní.  Na  území  Kralup  neexistuje  vhodný  objekt,  ani  není 
možné  v  krátkém  časovém  úseku  jej  postavit.  Nyní  se  naskytla  možnost  dlouhodobého 
pronájmu domu č. 245 v ulici Zagarolská, jehož majitelem je Ing. Martin Hlava. Na základě 
předběžné  dohody  o  dlouhodobém  pronájmu  jmenovaného  objektu  se  obracíme  na 
zastupitelstvo  obce  Nelahozeves  s  žádostí  o  vyslovení  souhlasného  stanoviska,  jak  bylo 
uvedeno v předmětu tohoto dokumentu.

Ve  městě  Kladně  a  také  na  území  Hlavního  města  Prahy  již  existují  mateřské  a 
základní školy s Montessori pedagogikou. Nám nejbližší mateřská škola s prvky Montessori 
pedagogiky je v obci Zákolany v okrese Kladno, kam nyní dojíždí několikačlenná skupina 
dětí z Kralup nad Vltavou, jejichž rodiče by obdobnou školu a školku jistě uvítali v našem 
regionu.. V Kladně a v Praze 12 probíhá projekt vzdělávání dle pedagogiky Montessori pro 
druhý stupeň základní školy. Uvedené školy jsou pro nás inspirací a jsme s nimi v kontaktu.

Z  práce  nejprve  sdružení  podnikatelů  a  následně  Montessori  centra  Kralupy s.r.o. 
vyplývá, že i v Kralupech, Nelahozevsi a okolí existuje početná skupina rodičů, které tento 
druh výchovy a výuky zajímá a rádi  by ho využili  pro své  děti.  Jsme si  vědomi,  že  dle 
demografického výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nyní počet žádostí 
o předškolní vzdělávání na svém vrcholu a začíná stoupat počet dětí přicházejících do prvních 
tříd základních škol.  Proto chceme rodičům z našeho regionu nabídnout žádanou variantu 
výchovy a vzdělávání s pedagogikou Montessori. Je obecně málo známé, že tato pedagogika 
je  velmi  podobná učení  Jana  Amose  Komenského.  Při  výuce  principů  pedagogiky Marie 
Montessori jsme se mnohokrát přesvědčili, jak blízké bylo její uvažování dílu Komenského. 
Jsme proto přesvědčeni, že tento druh výchovy a vzdělávání má své místo i v naší zemi a na 
okrese  Mělník.  Můžeme  zajistit,  aby  rodiče  nemuseli  dojíždět  za  touto  pedagogikou  do 
Kladna nebo Prahy a nabídnout jim vhodnou alternativu přímo u nás. Jsme připraveni učinit 
naši Základní školu a Mateřskou školu VIA LIBERTATIS, z.ú. komunitním centrem, které 
nabídne zajímavé aktivity rodičům, prarodičům, i dětem nejen z Nelahozevsi.

Věříme, že i zastupitelé ocení přínos, kterým bude naše ZŠ a MŠ pro Nelahozeves. 
Velmi rádi pověřeným zástupcům obce představíme celý projekt ve větším detailu a odpovíme 
na případné dotazy. Chtěli bychom závěrem říci, že i když se celá naše podnikatelská činnost 
do této chvíle odehrávala v Kralupech, nevnímáme stěhování do Nelahozevsi jako provizorní 
a  nouzové  řešení.  Náš  provoz  je  v  co  největší  míře  řešen  ekologicky  a  enviromentální 
výchova má v naší práci své nezastupitelné místo. Proto je stěhování do krásné přírody, která 
je v Nelahozevsi na rozdíl od Kralup ještě zachována, v podstatě logickou a vítanou změnou. 
Nechceme  být  vnímáni  jako  cizí  vetřelci,  ale  jako  organizace,  která  se  velmi  ráda  stane 
platnou součástí komunitního života obce. Změnu z hlídacího centra na zapsanou školku a 
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školu realizujeme proto, abychom snížili finanční zátěž  pro rodiče, kteří využívají našich 
služeb a mohli tak nabídnout finančně únosnou alternativu ke klasickému školství. Nechceme 
být drahou školou pro vyvolené, ani konkurencí zaběhlým institucím v Nelahozevsi. Naším 
záměrem je s nimi spolupracovat a navzájem se podporovat.

Vyjádření zastupitelů obce je povinnou přílohou žádosti o zápis do školského rejstříku 
podle školského zákona. Uvítáme proto rychlé projednání a odpověď.

Kontakt pro další komunikaci: 
Martina Nováková, martina.novakova@vialibertais.cz, 739083050

S pozdravem

Martina Nováková, ředitelka zapsaného ústavu
Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z.ú. 

Přílohy:
1.Kopie Výpisu z ústavního rejstříku ze dne 8.9. 2014. 
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