Centrum pro vzdělávání
a práci dospívajících
Montessori farma

„Život pod širým nebem, na slunci, a strava
s vysokým obsahem živin pocházející
z produkce vlastních polí, zlepšují fyzické
zdraví, zatímco klidné prostředí, ticho
a zázraky přírody uspokojují potřebu
dospívající mysli k reﬂexi a meditaci.“
Maria Montessori
Od dětství k dospívání

Proč Montessori farma?
• Realizace programu Děti země pro třetí trojročí.
• Společný bezpečný prostor pro život a tvoření
nové společnosti.
• Místo pro studium a praktické využití všech znalostí a dovedností ve smysluplné práci.
• Zdravé, klidné prostředí mimo rodinu mezi vrstevníky dávající každému pocit, že patří do skupiny a dokáže se o sebe postarat.
• Poznání vlastní hodnoty, úlohy v týmu a nalezení
smyslu v užitečnosti pro ostatní.
• Místo, kde může každý trénovat svoji sociální
i ekonomickou nezávislost.
• Svoboda ruku v ruce s vlastní zodpovědností.

Cílem projektu Montessori farmy a celého
Montessori vzdělávání jsou nezávislí,
spolupracující, odpovědní
a sebevědomí lidé.

Nabídka objektu pro Montessori farmu
Parcela je složena ze 3 částí:
- zastavěná plocha a nádvoří 343 m²
- zahrada 753 m²
- oplocená orná půda 443 m²
Objekt disponuje vlastní studnou, vodovodní přípojkou z řádu a plastovým septikem o objemu
5,5 m ³. Na pozemku je vystavena pergola, zastřešený bazén, podezděný skleník. Dům nabízí kůlnu,
dílnu, sklep, sociální zařízení, kuchyň s jídelnou,
společenskou místnost a čtyři větší ložnice s celkovou kapacitou lůžek až pro 16 osob. Velké půdní
prostory k dokončení podkrovních místností.
Vytápění pomocí elektřiny či krbem na dřevo.
Majitel objektu je naší myšlence velmi nakloněn. Je
ochoten počkat na naše rozhodnutí až do května
a po složení zálohy taktéž i na doplatek. Současně
nabízí pomoc jako poradce, který zná dům po stavebně–technické a provozní stránce.
Z dosud možných nabídek se tento objekt
zdá nejvhodnější pro naplnění naší představy
Montessori farmy a zároveň je jeho cena velmi
výhodná a vstřícná.

Objekt se nachází:
obec Hlína, pozemek č.5, 193/2, 197/2
rodinný dům č. p. 23, 538 51, Horka
katastrální území 641979, okres Chrudim
GPS souřadnice – 49.8612331 N, 15.9174192 E

Nemovitost je v optimálním poměru vzdálenosti
a dopravní obslužnosti.
vlak – trať trasa Pardubice – Chrast u Chrudimi –
Hlína | cca 70 min.
bus – trasa Pardubice – Chrast u Chrudimi – navazující
autobus Chrast – Horka | cca 60 min.
auto – cca 25 km z Pardubic | cca 35 min.
kolo – cca 25 km mimo hlavní frekventované
silnice | cca 1–1,5 hod

Realizace farmy
Žáci třetího trojročí budou mít možnost na farmě
studovat, pracovat, odpočívat, starat se o půdu,
pěstovat různé plodiny, sklízet úrodu, společně vnímat tok potřebných ﬁnancí, hospodařit s rozpočtem
a realizovat se. Vše, k čemu budou mít chuť
a sílu. Vize souzní s představami a potřebami dle
Montessori pedagogiky a je podepřena načerpanými
informacemi z mnoha školení.
Naši dospívající budou rozhodovat o tom, jakým
směrem se farma bude ubírat a jaké aktivity na ní
budou probíhat – další vzdělávání, kurzy či workshopy, řemeslné dílny, ekocentrum, obchod, víkendové
a prázdninové pobyty.
V první fázi realizace bude upraven rozvrh tak, aby
měli žáci ve skupinách možnost trávit v objektu týden v měsíci. Nutnost přespat či trávit více času na
farmě musí vzejít výhradně z jejich vlastních potřeb.
V případě tohoto kroku je učitelský sbor připraven
podpořit tyto zájmy a smysluplně tak přispívat k inovativnímu vzdělávání mladistvých.

ZŠ Montessori Pardubice
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
e-mail: farma@zsmontepce.cz
Mgr. Marcela Cibulková
tel.: 728 042 402

Mgr. Radka Červinková
tel.: 724 131 335

Podpořte náš jedinečný projekt!
Potřebujeme vaši ﬁnanční podporu!
Projekt Montessori farma by mohl být zajímavý
i pro vás.
Zajímá vás jak? Zeptejte se nás.
Zprostředkujeme podrobné informace a zajistíme
individuální formu spolupráce.
Přidejte se k nám!

