
AMI 6–12 Diplomový kurz
Praha, Česká republika

Základní informace:

Kurz je organizován v šesti modulech intenzivního studia. Způsob podání je velmi různorodý,
od přednášek, přes skupinová čtení, diskuze a prezentace, až po přímou práci s Montessori
materiály. Výcvik dále také nabízí příležitost k vytvoření vlastních pomůcek a možnost dalšího
profesního rozvoje.

Pořadatel výcviku: Montessori Institute Prague: www.amiprague.cz

Ředitelky výcviku: Carla Foster a Kyla Morenz

Kalendář kurzu:

Kalendář kurzu je samostatný dokument.

V případě potřeby kalendář kurzu může být změněn.

Základní informace o práci s předškolními (3–6) dětmi jsou zahrnuty do programu kurzu.
Všichni studenti, včetně držitelů diplomů AMI 3-6, se musí zúčastnit celého kurzu.

Poplatky za kurz:

Registrační poplatek: 300 EUR
Cena kurzu: 8 800 / 9 500 EUR (podle data zaplacení kurzu)
Poplatek za zkoušku: 800-1000 EUR, splatný až před konáním zkoušky

Nabízíme dvě různé varianty splátkového kalendáře. Podívejte se na ně v samostatném
dokumentu, který najdete na webu.

Cena kurzu musí být uhrazena před započetím kurzu.

Požadavky pro certifikaci (Co musíte udělat, abyste získali diplom AMI 6-12):

● Minimálně 90% účast na přednáškách a ukázkách práce s Montessori materiály,
● Minimálně 90% účast na všech ostatních aktivitách kurzu (cvičení s pomůckami pod

dohledem, diskuse, semináře četby, shrnutí a výroba materiálů),
● Absolvování 90 hodin pozorování a 120 praktického vyučování ve třídách vedených

AMI 6-12 vyškolenými učiteli a odevzdání pozorovacích a praktických výukových zpráv,
● Předložení 9 referenčních alb pro následující oblasti: jazyk, matematika, geometrie,

biologie, zeměpis, historie, hudební umění a teorie,
● Odevzdání požadovaných esejí, reflexí studentů a dalších písemných úkolů,
● Úspěšné absolvování písemných a ústních zkoušek.

Požadavky pro certifikaci budeme na začátku kurzu podrobně společně procházet a dokument
Požadavky pro certifikaci je součástí právních dokumentů, které student podepisuje při nástupu
do kurzu.
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Jazyk kurzu:

Kurz je přednášen v anglickém jazyce. Pokud bude dostatečný zájem, budeme kurz
tlumočit do českého jazyka. Písemné materiály (podklady pro alba, zadání úkolů, atd.) jsou k
dispozici pouze v anglickém jazyce, nejsou k dispozici v češtině.

Jak se přihlásit:

Uchazeči musí prokázat schopnost vykonávat akademickou práci na postgraduální úrovni.
Předchozí zkušenost s Montessori pedagogikou není pro zápis do kurzu nutná. Požadované
dosažené vzdělání pro účast na kurzu je bakalářský titul v jakémkoliv oboru. Výjimky lze udělit
na individuální bázi.

KROK 1
Pro přihlášení je potřeba vyplnit oficiální přihlášku a zaplatit registrační poplatek ve výši 300
EUR / 7 500 Kč (vše naleznete na našich webových stránkách). Po odeslání přihlášky a
zaplacení registračního poplatku se vám ozveme během 5 pracovních dní.

KROK 2
Další dokumenty potřebné k dokončení registrace:

● portrétová fotka
● jednostránkový motivační dopis na téma: „Proč se chcete zúčastnit AMI Diplomového

kurzu pro věk 6-12?“
● životopis
● doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
● dva profesní referenční dopisy
● výpis z rejstříku trestů (kopie; originál lze dodat první den zahájení kurzu)
● podepsaný splátkový kalendář

Veškeré dokumenty musí být podepsány, naskenovány a zaslány emailem ve formátu pdf na
miroslava.vlckova@amiprague.cz .

KROK 3
Poté, co si projdeme Vaše podklady, sjednáme s Vámi přijímací pohovor, při kterém vám
podáme informace o výcviku, zodpovíme Vaše dotazy, seznámíme se s Vámi a ujistíme se, že
rozumíte všem požadavkům kurzu.

KROK 4
Ozveme se Vám, jakmile budeme mít výsledky přijímacího procesu.

Po přijetí do kurzu obdržíte studentskou příručku a smlouvu o výcviku a poskytneme vám
informace o dalším postupu. Smlouva o výcviku musí být podepsána ve dvou kopiích během
dvou týdnů po přijetí na kurz a zaslána poštou do tréninkového centra. Jednu z kopií dostanete
podepsanou tréninkovým centrem buď poštou na Vámi zvolenou adresu nebo si ji vyzvednete v
tréninkovém centru po zahájení kurzu.
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Další informace:

Pozorování a praktická výuka
Montessori institut Praha poskytne studentům seznam škol s AMI vyškolenými 6–12 učiteli,
kteří budou studentům pomáhat při organizování pozorování a procvičování výuky v prostředí
Montessori. Tyto školy jsou k dispozici v České republice, Rumunsku, Rakousku, Polsku,
Rusku, Lotyšsku, Německu, Španělsku, Francii, Slovensku, Švédsku, Norsku a Finsku, Velké
Británii, Irsku a dalších zemích východní, střední a západní Evropy.

Další náklady

Studenti musí počítat s dalšími výdaji týkajícími se výcviku, které nejsou zahrnuty v oficiálních
poplatcích:

● výdaje na pozorování a praxi, výdaje na cestování a ubytování
● knihy pro splnění povinné četby
● výroba materiálu v kurzu - přibližně 200 Euro
● náklady na tisk podkladů pro referenční alba (4 500 stran barevně) - tisk je možný

zařídit u tréninkového centra nebo si tisk mohou studenti zařídit sami jinde
● poplatek za členství v AMI (povinný pro všechny roky, během nichž se kurz koná, 50

Eur / rok, zakoupený prostřednictvím školicího střediska).
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