
                                                                                                                       

AMI certifikovaný kurz pro asistenty 3-6 
Mezinárodní certifikovaný kurz pro asistenty v montessori mateřských školách. 

 Tento kurz je též vhodný a přínosný pro administrativní pracovníky a rodiče. 

 

Cíl kurzu:  
Záměrem asistentského kurzu je pomoci těm, kteří mají zájem stát se kvalifikovanými asistenty 

v montessori mateřské škole. Úkolem asistenta v montessori MŠ je podporovat učitele a pomáhat mu 

udržovat ve třídě rovnováhu, pozorovat, naučit se kdy a jak zasáhnout, ale zbytečně se nevměšovat, vědět 

jak podporovat děti v rozvoji samostatnosti, získat povědomí o tom, jak Maria Montessori pracovala se 

svobodou a disciplínou, získat schopnost asistovat učiteli a tím podpořit vývoj dítěte. 

 

Trenérka: Elina Rautasalo, Česká republika 
 

Časová dotace:  
57 hodin živých online lekcí a přibližně 10 hodin samostatné práce. 9 dalších hodin povinného pozorování. 

Konkrétní instrukce ohledně pozorování studenti dostanou během kurzu, s ohledem na možná omezení 

Covidem 19. 

Jazyk kurzu:   

Anglický, s překladem do českého, případně dalších jazyků. Práci v kurzu mohou studenti dělat v 
angličtině, češtině, slovenštině, bulharštině a hebrejštině. Studenti musejí mít takovou úroveň anglického, 
českého, slovenského, bulharského nebo hebrejského jazyka, aby studium v kurzu zvládli.  
 

Povinná četba: 
Tajuplné dětství, Absorbující mysl – k dispozici v angličtině i češtině. The Child in the Family, Education for 

a New World – k dispozici v angličtině. Studenti, kteří nečtou v angličtině, dostanou vybrané citace z těchto 

textů přeložené do češtiny. 

Požadavky pro získání certifikátu:  
● Odevzdání tří esejí (500 slov) na témata daná trenérem (v průběhu kurzu). 
● 9 hodin pozorování. 
● Odevzdání záznamu pozorování a zprávy z pozorování. 
● Odevzdání vyrobených ručně vyrobených pomůcek. 
● Odevzdání další práce dle zadání trenérky. 
● Minimálně 90% docházka.  



                                                                                                                       

Obsah kurzu: 
I.       Úvod do montessori 

II.       Role učitele 

III.      Role asistenta 

IV.     Přehled fází vývoje 

V.     Dětská mysl ve věku 0-6, citlivá období 

VI.     Řád: důležitost řádu a přesnosti, řád ve vývoji osobnosti 

VII.    Pohyb 0-6: vývoj pohybu a jeho význam pro dítě 

VIII.   Jazyk: vývoj, zaměřeno také na následující prvky: 

● Příprava dospělého 

● Obecné užívání jazyka 

● Slovní zásoba: správná, přesná, bohatá, vědecky přesná 

● Jak naslouchat dětem 

● Jak vyvolat jazyk 

IX.     Nezávislost: vývoj, fyzická, mentální, emocionální a duševní, podmínky pro vzájemnou závislost  

X.      Připravené prostředí: domov a Dům dětí (fyzické a nehmotné) 

XI.     Svoboda a disciplína: koncept svobody z pohledu M. Montessori a vývoj vnitřní disciplíny  

XII.    Sociální vývoj 

XIII.     Pozorování a jeho význam (technika a záznam) 

XIV.  Hudba a umění 

XV:      Údržba prostředí (vnitřního i venkovního). 

 

Další obsah: Četba textů MM a diskuse. Nácvik základních pohybů jako je chůze po prostředí, 

přenášení táců, židlí, pomůcek atd., otevírání a zavírání dveří, zásuvek atd. jako modelových situací pro 
děti v montessori připraveném prostředí. Nejdůležitější zdvořilostní lekce – zdravení dětí, přiměřená pomoc 
v šatně atd. Představení technik na výrobu, opravu a údržbu pomůcek.  

Cena: 800 Eur / 20 000 Kč. Po přihlášení prostřednictvím webového formuláře vás bude kontaktovat 

finanční manažerka s informacemi ohledně platby. Školy, které pošlou 3 a více studentů a vracející se 
klienti mají nárok na 15% slevu. 

Opatření pro rovné příležitosti: MIP usiluje o rovnou příležitost učit se a rozvíjet se pro 

každého dospělého člověka. Pokud máte jakékoliv speciální potřeby v oblasti učení či jakákoliv jiná 
omezení, prosím, dejte nám vědět při podání přihlášky do kurzu. Uděláme vše proto, abyste se u nás mohli 
vyškolit.  

Jak se přihlásit: Požadavky pro přijetí: taková znalost anglického, českého, slovenského nebo 

hebrejského jazyka, která umožní studentovi zvládnout studium v kurzu, schopnost studia na vyšší 
odborné úrovni, kladná motivace ke studiu, ochota pozitivně a konstruktivně spolupracovat s trenérkami a 
tréninkovým centrem, vyplnění online přihlášky a uhrazení první části ceny kurzu. Dobré připojení na 
internet, počítač, a tiché místo pro práci jsou nutné. Studenti, kteří nebudou mít požadované podmínky pro 
studium v kurzu budou z kurzu vyloučeni. Poté, co obdržíme vaši přihlášku ke studiu, shlédneme ji a dáme 
vám vědět výsledek zápisu. Každý student/ka, který/á splní tato kritéria, bude přijat.  
 

Online formát: 
● Kurz bude vysílán prostřednictvím živých lekcí přednesených vedoucími kurzu na platformě 

“Zoom”.  
● Práce v kurzu a veškerá komunikace ohledně kurzu se bude odehrávat na platformě “Schoology”.  
● Práce v kurzu vyžaduje obecnou schopnost používat počítač a internet a ochotu naučit se používat 

Zoom a Schoology.  
● Studenti budou mít v době konání kurzu podporu od tréninkového centra.  


