
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POD MONTACÍ

Žádost o sponzorský dar
Rádi bychom Vás požádali o pomoc při financování vybavení naší školy. Předem děkujeme za čas strávený čtením
naší prosby. 

Jsme náchodská státní škola. Učíme děti spolupracovat, logicky přemýšlet a mít zdravé sebevědomí. Jak to
děláme? Pomocí těchto základních pilířů:

spolupráci děti učíme prostřednictvím
programu Začít spolu

zdravé sebevědomí  děti  získávají díky
slovnímu hodnocení, sebehodnocení 
a sebeřízení

logicky přemýšlet díky 
Hejného matematice

Více o výuce na www.zspodmontaci.cz.

Náchodský spolek rodičů Začít spolu, daniela.solcova@zspodmontaci.cz, tel. 776 120 357
Adresa: Běloveská 637, Náchod  547 01,  číslo účtu: 225228831/0600,  IČ: 06862322, www.zspodmontaci.cz

Fungujeme již třetím rokem a od září 2018 otvíráme prostory nové školy pro 60 žáků, pod záštitou trutnovské 
ZŠ kpt. Jaroše jako její odloučené pracoviště. Budeme tedy součástí školy, která je pilotní školou programu Začít
spolu. ZŠ POD MONTACÍ bude v budoucnu nabízet výuku pro celkem 180 dětí na prvním i druhém stupni.

Proč to děláme?
Chceme rozšířit nabídku výuky v Náchodě a podpořit změny ve státním školství vlastní prací a otevřeností.

Za vznikem školy stojí zapálený tým rodičů, učitelů a dětí.



Náchodský spolek rodičů Začít spolu, daniela.solcova@zspodmontaci.cz, tel. 776 120 357
Adresa: Běloveská 637, Náchod  547 01,  číslo účtu: 225228831/0600,  IČ: 06862322, www.zspodmontaci.cz

Napsali o nás:

Pogram Začít spolu mě ohromil svou promyšleností, ve kterém se klade důraz nejen na znalosti, ale na celkovou sdílnou otevřenou 
atmosféru, která umožňuje efektivní rychlé  učení a nácvik dobré mezilidské komunikace, které se v současnosti nedostává ani 
dospělým. Všechny tyto prvky jsou důležité pro generaci  budoucích pracovníků, kteří se  budou muset kontinuálně učit novým věcem  
a komunikovat efektivně, zvládat sebeřízení  a sebehodnocení. V ZŠ Pod Montací jsem všechny tyto prvky mohla vidět na vlastní oči a byl 
to veliký zážitek. Děkuji za Vaši velkou snahu doplnit tento ověřený a funkční program i do našeho regionu, je to ku prospěchu nás všech. 

Mgr. Darina Bártová
Vzdělávání na Jaroměřsku, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují

O programu Začít spolu jsem již věděla delší dobu, ale nikdy jsem si nedokázala představit, jak funguje v praxi přímo s dětmi ve třídě. 
Nesmírně mě překvapilo obrovské pracovní nasazení dětí při práci v jednotlivých centrech, klidná atmosféra bez pokřiku a spolupráce 
dětí na dílčích úkolech. Připomínalo mi to týmovou práci dospělých na dobře fungujícím pracovišti, přesně takto si představuji přípravu
na budoucí pracovní život dítěte. 
Obdivuhodné bylo též následné hodnocení výsledků práce samotnými dětmi v komunitním kruhu.  Děti výborně komunikovaly své 
zážitky a postřehy, nebály se přiznat chybování, děkovaly svým spolužákům za  pomoc, kladly doplňující otázky a ostatním trpělivě 
naslouchaly. Překvapila mne i jejich časová výdrž, hodnocení trvalo téměř hodinu a děti byly stále soustředěné. 
Nejvíce ale oceňuji hezký přístup dětí k sobě samým a i k Vám, k přirozené autoritě. Výborné sociální  dovednosti dětí v programu Začít 
spolu jednoznačně převažují nad  dovednostmi dětí v běžných školních  programech, schopnost být empatický k druhému, odvaha 
k omluvě před ostatními – to jsou dovednosti, které  leckdy chybí i dospělým. 
Přeji Vám, ať Vás tvůrčí schopnosti a láska k dětem neopouštějí. 

Mgr. Andrea Krákorová
ředitelka Mateřské centrum Na zámečku o.p.s. 

Můj syn navštěvuje třídu se vzdělávacím programem Začít spolu již druhým rokem. Protože  mám zkušenosti se vzděláváním v klasické 
základní škole, chtěla jsem pro své druhé dítě „něco“ jiného.
 Tento program umožňuje dětem aktivně se podílet na výuce, naučit se sebehodnocení, získat zdravé sebevědomí. Není to jen o získávání 
vědomostí z jednotlivých předmětů, ale hlavně o propojování všech vědomostí do jednoho celku.
V tomto programu není dítě stresováno výkonem a známkami, ale je pozitivně motivováno. A o to jde především. Jsem velmi spokojená, 
že syn má možnost výuky v tomto vzdělávacím programu a doufám, že naše  nejmladší dcera bude mít stejnou možnost.

Mgr. Iva Laštovicová
Fundraiser a koordinátor sociálních podniků Pferda z.ú.

Mgr. Michaela Ježková
psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královehradeckého
kraje, pracoviště PPP Náchod

Děkuji za návštěvu ve výuce. Píši postřehy z pohledu psychologa, které jsem měla možnost při výuce vidět.
- přátelské a bezpečná klima (atmosféra) ve třídě
- vrstevnické učení, spolupráce (bez soutěžení)
- aktivní spolupodílení se volbou tématu, předmětu na procesu vzdělávání (možnost volby dovedností, znalostí, které budu v danou chvíli
    procvičovat při práci v centrech aktivit)
- kombinace samostatné i skupinové práce
- rozvoj komunikačních dovedností, umění diskuse (klást i zodpovídat otázky, vznášet připomínky, postřehy, ocenění)  
- sdílení zkušeností, nápadů, osvojování si naslouchání druhému (důležité pro rozvoj empatie)
- rozšiřování slovní zásoby přes vyvozování obsahů slov, vyvozování souvislostí mezi pojmy (řeč obecně je základním nástrojem rozvoje
    myšlení)
- verbalizace pracovních postupů, promýšlení daných informací vedoucích k řešení včetně sdílení všech popsaných fází práce 
   (při verbalizacích, slovních popisech využíváme proces zvědomování (záměrné uvědomování) toho, co právě děláme, čímž se opět 
   aktivně učíme a rozvíjíme slovní zásobu, paměťové schopnosti, myšlenkové operace, posilujeme koncentraci pozornosti) 
- slovní hodnocení - mnohem širší spektrum, v němž se mohou děti i pedagogové v rámci hodnocení pohybovat, zaměřit se na silné stránky
   dítěte, popsat, co dítě již umí a co je zapotřebí ještě trénovat



Pomozte nám vybavit prostory nové školy
Šatny

náklad 
100 000,-

Náchodský spolek rodičů Začít spolu, daniela.solcova@zspodmontaci.cz, tel. 776 120 357
Adresa: Běloveská 637, Náchod  547 01,  číslo účtu: 225228831/0600,  IČ: 06862322, www.zspodmontaci.cz

Kromě radosti z dobrého skutku bychom Vám rádi nabídli
poděkování formou reklamy:

Pro pět největších sponzorů:
     Poděkování na Hitradiu Magic 5 dní 4x denně

      Poděkování v zářijovém čísle časopisu Swing

      Umístění loga a poděkování ve vstupní hale školy na jeden rok

      Umístění loga společnosti na webových stránkách školy www.zspodmontaci.cz

      Veřejné poděkování prostřednictvím našich facebookových stránek

Pro sponzory nad 5000 Kč:
     Umístění loga a poděkování ve vstupní hale školy na jeden rok

      Umístění loga společnosti na webových stránkách školy www.zspodmontaci.cz

      Veřejné poděkování prostřednictvím našich facebookových stránek

Pro všechny naše sponzory:
     Umístění loga společnosti na webových stránkách školy www.zspodmontaci.cz

      Veřejné poděkování prostřednictvím našich facebookových stránek

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali pročtení naší žádosti.

Tři třídy
náklad na každou z nich

150 000,-

Výdejna jídla 
náklad 

100 000,-

Tělocvična
náklad 

100 000,-


