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Občianske združenie Akadémia Montessori (ďalej iba OZ Akadémia Montessori) 
Adresa:  Hviezdoslavova 1736/9 

900 25 Chorvátsky Grob 
IČO:      50 636 472 
Kontakt:  Mgr. Lucia Dedíková 
Pozícia:  zakladateľka OZ Akadémia Montessori, pedagogička, konzultantka, etikoterapeutka  
Telefón:  +421 940 321 591 
Email:    info@akademiamontessori.sk  
Web stránka: www.akademiamontessori.sk  
 

ORGANIZAČNÉ ZÁSADY 
pre členov kurzov a seminárov OZ Akadémia Montessori 

 

Za člena kurzu sa považuje rodič dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje aktivity OZ Akadémia Montessori alebo 
dospelá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivity OZ Akadémia Montessori. 

 

Vstupné informácie 

Názov kurzu:    MONTESSORI ATELIÉR   MONTESSORI VONKU  

 MONTESSORI LETNÉ AKTIVITY  SEMINÁRE PRE RODIČOV  INÉ 

Pedagóg / kontakt: Mgr. Lucia Dedíková / +421 940 321 591 

Začiatok kurzu:   od ........................... 

Členský príspevok:  ....................... Euro  

Číslo účtu:   SK41 0900 0000 0051 3495 1218  

Predmet platby:  ČLENSKÝ PRISPEVOK OZ – MENO A PRIEZVISKO (dieťaťa)                                   

Termín úhrady:  Členský príspevok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred začatím kurzu 

Miesto konania kurzu:  Rodinné a vzdelávacie centrum, Čerešňova 2, Chorvátsky Grob časť Čierna Voda  

 

Cieľ našich stretnutí 

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok, aby rodičia, či sprevádzajúci dospelí (ďalej „SD“) mohli s 
deťmi tráviť príjemný čas; spoznávať a pozorovať ich v procese podporenom Montessori pedagogikou, v 
nových pohybových a spoločenských aktivitách; prijímať informácie o vzdelávacom systéme Montessori. 

mailto:info@akademiamontessori.sk
http://www.akademiamontessori.sk/
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Našou víziou je poskytovanie príjemného, rešpektujúceho prostredia pre deti i rodičov, či SD. Pedagóg 
vytvára prostredie vhodné pre Montessori aktivity primerané veku dieťaťa, tak aby dieťa cítilo bezpečie, 
aby cítilo podporu a povzbudenie pre učenie sa prostredníctvom vlastnej aktivity a cez vlastné skúsenosti. 
Rodičia, či SD získavajú skúsenosti pozorovaním detí pri ich aktivite či konzultáciou s pedagógom.  

Priebeh hodiny 

Lekcie sa uskutočnia pri minimálnom počte 5 detí v skupine. V prípade nenaplnenia skupinky budú rodičia 
informovaní. Presný termín a čas lekcie je uvedený na stránke www.akademiamontessori.sk. Na lekciu 
prichádza SD a dieťa včas a to 5 minút pre začiatkom lekcie kvôli aklimatizácii v priestore, odchod po lekcii 
zabezpečí SD dieťaťa do 5 minút po skončení lekcie.  

V úvode lekcie prebieha spoločné privítanie, čo je dôležitou súčasťou programu, aby sa dieťa cítilo súčasťou 
celku a prosíme vás o dochvíľnosť. Pred začiatkom Montessori Ateliér vás žiadame, aby ste nemanipulovali 
s pomôckami. Lekcia Montessori Ateliér prebieha v dĺžke 60 minút pre deti od 1 roka, lekcia pre deti do 1 
roka v dĺžke 45 minút, lekcia Montessori Vonku prebieha v dĺžke 75 minút, časy ostatných aktivít nájdete na 
web stránke. Počas lekcie Montessori Ateliér deti pracujú s Montessori pomôckami, špeciálnymi nástrojmi, 
s výtvarnými a kreatívnymi pomôckami, hudobnými nástrojmi, so zdravotnými pomôckami apod. Lekcia je 
vždy prispôsobená vekovej kategórií detí, aktuálnej fáze ich vývoja, ako aj možnostiam ich vnímania, 
zamerania pozornosti a záujmu. Lekcie sú zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, koordinácie, 
uvedomeniu si vlastného tela, rozvoj zmyslov, samostatnosti dieťaťa apod. Pre rodiča sa ponúka možnosť 
pozorovať svoje dieťa, všímať si rôzne detaily ich pohybového a spoločenského správania a čerpať pre prácu 
v domácom prostredí. Podporujeme rodičov, aby sa zapojili do aktivít s deťmi, snažili sa aplikovať princípy 
Montessori počas lekcie a zároveň si vytvárali medzi sebou hlbšiu väzbu a dôveru. Počas lekcií získajú 
rodičia cenné informácie ohľadne Montessori pedagogiky, výchove a vzdelávaní detí, etikoterapii apod. 

Individuálne lekcie je možné realizovať pre 1 a viac detí podľa dohovoru pedagóga so SD alebo bez SD. 

Odporúčame vám dodržiavať jednotlivé zásady či postupy počas Montessori pracovní: 

1. V miestnosti hovoríme potichu. 
2. V miestnosti sa pohybujeme pomaly. 
3. Dieťa si samostatne určuje s čím, kde a s kým chce pracovať a ako dlho. 
4. Dieťa pracuje len s jednou pomôckou alebo vykonáva jednu aktivitu, na prácu využíva plochu 

koberčeka alebo tácku. Koberčeky vždy obchádzame. 
5. Dieťa učíme pracovať na vlastnom pracovnom mieste, tácka a koberček sú priestor dieťaťa, do 

ktorého iné dieťa nezasahuje. 
6. Dieťa rešpektuje pracovné miesta ostatných detí, dieťa sa môže pridať k aktivite, ktorú vykonáva iné 

dieťa len s jeho súhlasom, požiada ho o povolenie. 
7. Pedagóg alebo rodič predvedie dieťaťu pomôcku pokiaľ s ňou dieťa ešte nepracovalo. 
8. Rodič či sprevádzajúci dospelý je len pozorovateľom dieťaťa pri jeho aktivitách, dieťa vedie 

k samostatnosti, pomáha dieťaťu osvojiť si základné pravidlá Montessori Ateliér, nezasahuje dieťaťu 
do práce, neprerušuje aktivitu dieťaťa, SD venuje svoj čas práci s dieťaťom. 

9. Po skončení práce s pomôckou si dieťa pomôcku uprace a odnesie na miesto na to určené 
v pôvodnom stave, odloží si koberček či tácku. 

10. Pomôcky používame opatrne, spôsobom na to určeným, staráme sa k nim s úctou. 

http://www.detiakodar.sk/
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11. Počas lekcie využívame iba pomôcky pripravené na danú lekciu, nepoužívame vlastné hračky. 
12. Dbáme o príjemné spoločné prostredie počas Montessori Ateliér, rodič alebo sprevádzajúci dospelý 

vedú dieťa k samostatnej práci pri nasledujúcich aktivitách napr.: utrieť vyliatu vodu, pozametať 
omrvinky, utrieť zašpinený stôl, vymeniť obrus, umyť kuchynské náčinie apod. 

13. Chováme sa k sebe so vzájomnou úctou a rešpektom.  
14. V prípade, že sledujete únavu dieťaťa, odporúčame vám oddýchnuť si na oddychovom mieste,                    

ak dieťa pociťuje hlad či smäd, využite možnosť občerstvenia v jedálenskom kútiku. 
15. SD dbá o bezpečnosť dieťaťa. 

 

Bezpečnosť pri práci 

Používanie akýchkoľvek pracovných materiálov, nástrojov, zdravotných pomôcok a hračiek počas 
Montessori Ateliéru nesmie ohrozovať bezpečnosť a zdravie osôb. V priestore pracovne dieťa i jeho 
sprievodca chodia, ak má dieťa potrebu skákať či behať, je mu to umožnené vo vonkajšom priestore 
v doprovode s jeho rodičom či sprevádzajúcim dospelým. Pri vykonávaní cvičenia rodič i dieťa vníma svoje 
telo, dieťa sa učí koordinácii, je mu dovolené realizovať iba aktivity, na ktoré je zrelé a pripravené. Aby sa 
predišlo poškodeniu zdravia pri práci s deťmi, je potrebné dodržiavať pokyny a rady pedagóga. Pred prácou 
s jedlom si umyjeme ruky.  

Základom pre príjemné spolunažívanie je zásada: neubližujem sebe, neubližujem druhým a neničím 
pomôcky, materiál či prostredie okolo seba. Rodič je zodpovedný za správanie dieťaťa pred, počas i po 
skončení Montessori Ateliéru. V prípade poškodenia materiálu je rodič povinný zabezpečiť identickú 
náhradnú pomôcku alebo zaplatiť sumu, ktorá zodpovedá cene pomôcky. 

Pedagóg nezodpovedá za prípadnú ujmu na zdraví, ktorá sa stala nevhodným a nedbanlivým používaním 
pomôcok, ako aj za nerešpektovanie zásad bezpečnosti zo strany účastníka kurzu. Svojím podpisom 
účastník kurzu potvrdzuje, že súhlasí s hore uvedenými pokynmi a vyhlasuje, že zdravotný stav dieťaťa 
umožňuje vykonávať aktivity a nie je rizikom pre ostatné deti v kolektíve (napr. choroba a pod.). Rodičia 
vedia najlepšie posúdiť, či je dieťatko zdravé, a či mu aktivita na hodine nemôže ublížiť (zaťažiť oslabený 
imunitný systém) a či nie je rizikom pre ostatné detičky (infekčné choroby). Počas lekcie žiadame rodičov,                
či sprievodcov detí, aby v priestoroch Montessori pracovne netelefonovali. Mobily používajte v priestore 
pracovne len v nevyhnutných prípadoch.  

Čo je potrebné priniesť na Montessori Ateliér 

K pohodliu a bezpečnosti počas Montessori Ateliér prispieva aj vhodné pohodlné oblečenie, vhodné 
prezúvky pre dieťa, pogumovanú zásteru pre tvorivé či „mokré“ aktivity. Odporúčame priniesť náhradné 
oblečenie pre prípad zamočenia sa vodou a nápoj na pitie v uzavretej fľaši pre detičky, tak aj pre rodičov, 
prípadne oblečenie pre vonkajšie aktivity. 

Jedlo a pitie  

Pitný režim dieťaťa je počas lekcie zabezpečený, pre deti je aj pripravené ovocie. Z dôvodu bezpečnosti pri 
pití a jedení dieťa sedí pri stole, ktorý je na to určený. Počas pitia a jedenia sa dieťa nevenuje iným 
aktivitám. Sprievodca dieťaťa dbá na jeho bezpečnosť pri stravovaní, či pití. Sprievodca dieťaťa je 
zodpovedný za stravu, ktorú dieťaťu poskytne počas kurzu, nakoľko najlepšie pozná zdravotný stav dieťaťa, 
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či prípadné jeho alergie. Deti počas lekcie deti pijú z poháriku na to určenému, prípadne z vlastnej uzavretej 
fľaše. Dojčené detičky môžu na hodine kedykoľvek uhasiť svoj smäd dojčením.  

Náhrada vymeškaných hodín 

Neprítomnosť na lekcii je potrebné nahlásiť 24 hodín vopred písomne alebo telefonicky. Neodhlásené lekcie 
nie sú evidované ako náhradné lekcie. Náhradné lekcie sú poskytované v prípadoch, ak prebiehajú zároveň 
lekcia skupinky rovnakého zamerania a vekovej kategórie. V tomto prípade je možné poskytnúť v rámci 10-
12 týždňového cyklu 2 náhradne lekcie alebo podľa dohody iné kombinácie náhrady. Lekcie sa neprenášajú 
do iného cyklu. Záber Montessori pedagóga je široký a nebolo by možné umožniť náhradu vymeškaných 
lekcií v iných vekových skupinách, nakoľko je úroveň skupín rôzna a narušilo by to kvalitu lekcií. Každá 
skupina je špecifická svojim zameraní a pedagóg, ktorý deti veľmi dobre pozná a prihliada na každé dieťa 
individuálne.  

V prípade, že zaplatený kurz bude prerušený z dôvodu rozhodnutia MVSR kvôli COVID-19, nevyčerpané 
lekcie kurzu zo strany OZ Akadémia Montessori sa posúvajú na dobu, kedy lekcie môžu opäť prebiehať 
v pôvodnom stave. V prípade obmedzení (napr. veľkosť skupiny, dodržiavanie m2 apod.) a zároveň 
možnosti stretávania sa, OZ Akadémia Montessori si vymedzuje možnosť presunúť vaše dieťa do inej 
skupinky, v inom čase a časová lekcia môže byť skrátená, nevyčerpané lekcie sa nepresúvajú na iné 
obdobie. V prípade, že obmedzenia budú dlhodobého charakteru, OZ Akadémia Montessori poskytne 
online vzdelávacie lekcie pre rodičov detí.  

Storno podmienky  

Vopred uhradené financie sa vracajú len po 1. lekcii, ak sa klient rozhodne nepokračovať v kurze. Klient 
zaplatí za jednu lekciu, zvyšok financií mu bude vrátený na účet, z ktorého prebehla úhrada. V iných 
prípadoch sa financie nevracajú. V prípade závažných dlhodobých absencií je možné, po dohode 
s pedagógom, nájsť si za seba náhradu za zvyšné lekcie. Vrátiť poplatok za kurz je možné iba v prípade 
vážnych dôvodov neprítomnosti, na základe písomnej žiadosti a zdôvodnenia, potvrdenia od lekára a pod.   

Ak sa hodina zruší z dôvodu na strane pedagóga, bude táto hodina nahradená v stanovenom termíne, 
o ktorom budú rodičia informovaní. V prípade ochorenia pedagóga či neprítomnosti z iného dôvodu bude 
rodič informovaný prostredníctvom web stránky www.akademiamontessori.sk, Facebooku alebo 
prostredníctvom mailu, sms správy alebo upovedomením na predchádzajúcej lekcii.  
 

Vyhotovenie záznamov 

Bez predchádzajúceho súhlasu lektorky je zakázané vyhotovovať originál zvukovo-obrazového alebo iného 
záznamu výučby hodín. Majetkové práva k audiovizuálnemu dielu sa riadia ustanoveniami zákona 
č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení 
neskorších predpisov. Akadémia Montessori si vyhradzuje právo zhotovovania a používania 
audiovizuálneho a fotografického záznamu z lekcií kurzu výlučne na vzdelávacie a propagačné účely 
organizácie alebo pracovných aktivít Mgr. Lucie Dedíkovej. 

 

 

 

http://www.akademiamontessori.sk/


   

Strana | 5 

Všeobecné podmienky, ochrana osobných údajov 

Za cennosti, šperky a finančné obnosy účastníkov kurzu pedagóg neručí. Odporúčame nechávať si cennosti 
v miestnosti, v ktorej sa nachádzame. 

Účastník kurzu zodpovedá za všetky škody ním spôsobené v priestoroch konania kurzu a je povinný náklady 
vynaložené na jej odstránenie v plnej výške nahradiť. 

Účastník kurzu súhlasí so spracovaním osobných údajov, uvedených v Prílohe č. 1 týchto Organizačných 
zásad (ďalej len „Príloha“) na účely organizácie, prevádzky kurzu a na účely zasielania informácií a ponúk, 
týkajúcich sa činnosti pedagóga, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení 
neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.  Osobné údaje účastníkov pedagóg neposkytne tretím 
stranám. 

Účastník kurzu sa zaväzuje, že aktivity a poznatky z kurzu bude aplikovať pri výchove a vzdelávaní svojho 
vlastného dieťaťa a nie za účelom poskytovania služieb ďalším rodičom a deťom. V tomto prípade 
odporúčame zabezpečiť si vzdelávanie pre Montessori pedagógov pre deti. 

 

Záverečné ustanovenia 

Účastníci kurzu vyhlasujú, že si tieto Organizačné zásady prečítali, súhlasia s ich obsahom a zaväzujú sa ich 
dodržiavať, čo potvrdzujú svojím podpisom v Prílohe č. 1. 

Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Organizačných zásad.  

Členský záväzok trvá počas konania zaplateného kurzu.  

 

V Chorvátskom Grobe, dňa  

 

 

           meno a podpis pedagóga         podpis člena 
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Príloha č. 1 ku ORGANIZAČNÝM ZÁSADAM pre členov aktivít OZ Akadémia Montessori  
 

Prihláška na kurz organizovaný OZ Akadémia Montessori 
Aktivita / termín: .……………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Meno a priezvisko rodiča: ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………..………………………………………………………….…………………….………………………………………….. 

Email: ……………………………….……………………………………………….…………………………….…………………………………………… 

Telefónny kontakt: ……………………………………………………….………………………………….…………………………………………… 

Meno a priezvisko dieťaťa: .……………………………………….……………………………………..……………………………………………  

Dátum narodenia dieťaťa / trieda ZŠ: ……………………………………………………………….…………………………………………… 

Prosím o zodpovedanie nasledovných otázok: 
 poznáte metódu MONTESSORI?      áno     nie  

 praktizujete metódu MONTESSORI doma?     áno     nie  

 Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze, seminári? ............................................................................................ 

 Má dieťa alergiu na jedlo, prípadne inú alergiu?   áno .....................................   nie   

 Má dieťa nejaké špecifiká, na ktoré je potrebné prihliadnuť? Je sledované v CPPP alebo inom 

zariadení, je diagnostikované?      áno .....................................  nie   

 Môže dieťa odísť samé z kurzu, semináru?   áno     nie   

 Mená dospelých zodpovedných za dieťa, ktorí môžu dieťa prevziať od pedagóga: 

...................................................................................................................................................... 

 Odkaz pre pedagóga: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

Dolu podpísaním prihlášky súhlasím s Organizačnými zásadami pre členov kurzov a seminárov OZ Akadémia 
Montessori a ich dodržiavaní počas lekcií a počas pobytu v priestoroch na to určených.  

Dolu podpísaním prihlášky súhlasím so zásadami ochrany a spracovania osobných údajov GDPR uvedenými 
na stránke www.akademiamontessori.sk, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky.  

 

V  Chorvátskom Grobe dňa ….................................   …........................................................ 

                           podpis 

http://www.akademiamontessori.sk/
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Príloha č.2 ku ORGANIZAČNÝM ZÁSADAM pre členov aktivít OZ Akadémia Montessori 
Zodpovednosť FO za bezpečnosť v priestoroch OZ Akadémia Montessori 

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby:  …................................................................................................ 

Adresa fyzickej osoby:   …................................................................................................ 

Telefón:    …................................................................................................ 

Vzťah k dieťaťu k dieťaťu:    Rodič / Zákonný zástupca / Opatrovník / Iný rodinný príslušník / Iné:  
.......................................................... (správnu možnosť zakrúžkovať) 

Meno a priezvisko dieťaťa:  …................................................................................................ 

Adresa dieťaťa (len ak je rozdielna od adresy rodiča alebo zákonného zástupcu) 

…................................................................................................ 

 

Vyhlásenie a úkon rodiča 

Ja, .............................................................................. (meno a priezvisko FO), beriem na vedomie, že aktivita 

pod záštitou OZ Akadémia Montessori, ktoré sa uskutočňuje ako uzatvorená aktivita, neurčená vopred 

nestanovenému počtu osôb resp. verejnosti, je privátna aktivita rodičov a ich detí, pričom uvedená aktivita 

sa uskutočňuje v priestoroch Rodinného a vzdelávacieho centra Akadémia Montessori, Čerešňova 2, 900 25 

Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda. Aktivita uskutočňovaná v priestoroch nie je predmetom podnikateľskej 

činnosti ani vzdelávacej činnosti školského alebo predškolského zariadenia, ani voľnočasová aktivita detí v 

kluboch detí a mládeže a je určená uzatvorenému okruhu osôb. V priestoroch vykonávania aktivity nebude 

podávané jedlo ani nápoje (čím nie je vylúčené požívanie jedla a nápojov, ktoré si donesú účastníci sami). 

Za každé dieťa a jeho činnosti zodpovedá jeho rodič, alebo zákonný zástupca. Pokiaľ rodič dieťaťa alebo 

zákonný zástupca opustí priestor vykonávania aktivity a dieťa ostane v priestore vykonávania aktivity, 

automaticky splnomocňuje rodič alebo zákony zástupca dieťaťa osobu ....................................................., 

nar. ........................., bytom: ................................................................., aby táto počas pobytu dieťaťa v 

priestore vykonávania aktivity niesla zodpovednosť za dieťa a to až do okamihu návratu rodiča alebo 

zákonného zástupcu do priestoru. 

 

V  Chorvátskom Grobe dňa ….................................   …........................................................ 

                           podpis 
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Príloha č.3 ku ORGANIZAČNÝM ZÁSADAM pre členov aktivít OZ Akadémia Montessori  

Vyhlásenie návštevníka centra o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem že ja, ............................................................... a moje dieťa .........................................................., 

bytom v  ............................................................................................................................................................., 

neprejavujeme príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, 

hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý 

dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný 

dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného týždňa do styku s osobami s podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid 19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by 

som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ...............................................................  

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ............................................................... 

V................................., dňa: .............................      Podpis:       ...............................................................                                                                                                     
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