
Informační dopis a dotazník pro rodiče žáků Montessori tříd při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích 
 

Vážení rodiče, 
 

dovolujeme si vás oslovit a informovat o současném stavu a průběhu přípravných prací na 
zahájení činnosti nové pardubické školy – Základní školy Montessori Pardubice, příspěvkové 
organizace. Ta byla zřízena Zřizovací listinou od 1. ledna letošního roku. V současné době stále 
ještě není ukončen ten nejpodstatnější legislativní úkon, a to zápis školy do Školského rejstříku. 
Tento důležitý akt by však měl být proveden do konce března, abychom mohli uspořádat řádně 
zápis do 1. ročníku naší nové školy. Informace k zápisu budou zveřejněny na webových 
stránkách Montessori třídy při ZŠ Polabiny 1, Montessori spolku a na portálu 
zapisyzs.pardubice.eu . S těmito informacemi budou zveřejněna i kritéria školy pro přijetí, 
která budou koncipována tak, aby zohlednila předškolní přípravu dětí i jejich rodičů v rámci 
Montessori pedagogiky. Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat 20 dětí. 
Další důležitou informací je zajištění maximální možné kontinuity práce a celého systému mezi 
stávajícími Montessori třídami při ZŠ Polabiny 1 a novou ZŠ Montessori Pardubice. Byla vám 
přislíbena informace o personálním obsazení nové školy. Na pozici zástupce ředitele školy pro 
metodiku Montessori pedagogiky bude pracovat paní Mgr. Marcela Žáková. Do nové školy 
dále postupují tito učitelé a asistenti: Mgr. Radka Červinková, Ing. Kateřina Kajová, Mgr. Lucie 
Mrázková, Mgr. Irena Bártová, Mgr. Petr Fiala, Mgr. Irena Lněničková, Mgr. Lenka Mezera, 
Mgr. Vendula Zemanová, Šárka Habešová, Ing. Markéta Juráková a Bc. Karolína Skácelová jako 
vychovatelka ŠD. 
Zajímavá je jistě i informace o probíhajících pracích na bývalém pavilonu D na pardubické 
Dubině. V současné době se jedná o hrubou stavbu, kde probíhají hlavně práce na instalaci 
všech potřebných sítí. Každých 14 dní se konají kontrolní dny a práce zatím pokračují tak, že 
školní rok 2021/2022 bude moci býti řádně zahájen 1. září 2021. Doufejme, že v tu dobu 
budeme mít za sebou již všechna mimořádná opatření a život se vrátí do správných kolejí. Pár 
fotografií bude možno shlédnout od 1. března na stránkách www.pardubickeskolstvi.cz . 
Závěrem tohoto informačního dopisu si dovolujeme připojit důležitý osobní dotazník ve formě 
odstřižku (níže) ohledně pokračování docházky vašeho syna či dcery do naší nové ZŠ 
Montessori Pardubice. Prosíme o jeho vytištění, vyplnění a zaslání zpět opět v elektronické 
podobě na níže uvedenou adresu nebo vhodit v obálce označené ZŠ Montessori Pardubice do 
poštovní schránky ZŠ Polabiny 1. O zpětné zaslání prosíme do 14. března 2021. Velice vám 
děkujeme. 
 

Nové kontakty na ZŠ Montessori Pardubice: 
 

Ředitel školy Mgr. Jan Václavík – 605 254 100 
E-mail: reditel@zsmontepce.cz 
 

Jménem ZŠ Montessori Pardubice 
Mgr. Jan Václavík 
 
Zde odstřihnout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde odstřihnout 
 

DOTAZNÍK 
 

Tímto potvrzuji pokračování mého syna / mé dcery ………………………………………………………………… 
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ve vzdělávání dle zásad Montessori pedagogiky od 1. září 2021 na Základní škole Montessori 
Pardubice se sídlem Erno Košťála 870 v Pardubicích – Dubině. 
 

V Pardubicích ……………..2021      Podpis zákonných zástupců: 


