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držíte v ruce historicky první ročenku Montessori škol Andílek. 

Chtěla bych se s Vámi podělit o momentky z uplynulého školního roku, zavzpomínat, co vše jsme 
zažili společně s Vašimi dětmi a s Vámi.

Prolistujte si fotografie, prožijte s  dětmi znovu jejich zážitky, uvolněte se a  udělejte si radost, 
podívejte se s  dětmi na  jejich spolužáky, kamarády a  pronikněte s  nimi do  jejich světa dětství 
a dospívání v Andílku.

Školní rok 2016–17 se nesl v duchu rekonstrukce Andílka. Chceme, aby byl ještě více opravdovým místem pro Vaše děti. 
Ale byl to především rok dětské radosti, úsměvů a dětského poznávání světa kolem nás.

Co jsme letos dělali? Stihli jsme toho opravdu hodně. 

V dětské skupině chodili pravidelně cvičit, tvořili, malovali, každý pátek si užívali keramiku v ateliéru a zpívali anglicky 
s Madarou. Školka jezdila na cyklus přednášek do opery, přišel bezpečný pes, užili si dobrodružství v Zeměráji, naslouchali 
krásnému hraní i povídání paní houslistky. Školáci putovali po stopách Karla IV., jeli na exkurzi do Historyparku, poznávali 
ptactvo s ornitologem, navštívili galerie, muzea, neobvyklá místa. Při škole nám také vznikl Andílkův pěvecký sbor pod 
vedením Vítězslava Jandy z Anima Ateliéru. Děti samy začaly vyrábět výrobky ze dřeva, například lavičku na zahradu. 

Jako každý rok jsme před Vánoci tvořili krásné adventní věnce a měli vánoční besídku, na jaře zase velikonoční tvoření. 
Společně se Sdružením Andílkových rodičů jsme uskutečnili lampionový průvod, navštívili jsme Mirákulum. Rodiče také 
připravili krásný masopustní bál.

Předškoláci a školáci jeli letos opět na školu v přírodě a na konci roku se uskutečnil tradiční Andílkův jarmark, který jsme 
si opravdu užili.

Zdá se Vám to hodně, nebo málo? A co teprve každodenní činnosti ve třídách dětí. Tam se dějí věci! Nakoukněte sami. 
Byl to úžasný rok.

Děkuji Vám za Vaši důvěru v nás. Děkuji Vám za důvěru ve vaše děti. Kolegyním a kolegům v Andílku i Anima Ateliéru 
děkuji za jejich lásku k povolání učitele a víru v Montessori. 

A především samotným dětem děkuji za přirozenost, zvědavost a životní sílu, která nás všechny inspiruje a pohání každý 
den plnit naše poslání – pečovat, vychovávat, vzdělávat....vést je jejich cestou poznání.

Do dalšího školního roku bych nám všem chtěla popřát hodně optimismu a síly, aby nám přinesl jen to dobré a byl dalším 
rokem naplněného dětského štěstí v Andílku.

Krásné léto.
Srdečně, 

Vaše Hanka Chramostová, 
ředitelka

Milí rodiče,  
kolegové, přátelé Andílka,



Naše třídy



Dětská skupina



Mateřská škola – třída Hanky a Blanky



Mateřská škola – třída Hanky a Mili



Základní škola – třída Adély



Základní škola – třída Radky



Rodiče a děti v pracovnách



Děti v našich třídách – dětská skupina

domča andrej ben maty

tomík adélka viktorka vojtíšek

gina laura adélka kačenka ben

juraj matea leo olík

František



Děti v našich třídách – mateřská škola

Ferda

ludík

hanička

martínek

davídek

betynka

sárinka

marcel

martínek

alex

berenika

anička

evička

mikuláš

šímajosh

emily

ben

jasmínka

verunka

štěpánek

artyom

sakurako

anetka



Děti v našich třídách – mateřská škola

dorka

matyáš

miško

davídek

viki

zuzanka

samko

helenka

verunka

ema

anežka

kubík

barča

verunka

theo

soFinka

dorotka

soFinka

julinka

jozeFínka ben

marjánka



dalibor viky ella kamilka

lucka oliver illay ondra

david aleks joseFínka adam ema

max theo oliver verunka anička

natálka

Děti v našich třídách – základní škola



Děti v našich třídách – základní škola

tonda nicolÒ adélka kačka dan

olivka

adam

hajnalka

kamilka

jirka

helenka

eliáš

tonda

johanka

hugo

eliška

jáchym

ella

david

bertík

amálka



Náš tým v tomto roce

chramostová hana
ředitelka školy

slabá hanka
zástupkyně ředitelky

doubková bára
vedoucí kanceláře

Fliegerová zdenka
fakturantka

kovaříková bětka
koordinátorka PR

voglová kateřina
pečovatelka DS

slančíková jana
pečovatelka DS

dobránska zdenka
pečovatelka DS

kantorová zuzana
pečovatelka DS

husů veronika
pečovatelka DS

gabrielová hana
učitelka MŠ

lebedová blanka
asistentka MŠ

svrčková hanka
učitelka MŠ

pažická mili
učitelka MŠ

jandová veronika
asistentka MŠ

spurava madara
učitelka angličtiny

dobešová adéla
učitelka ZŠ

jandová radka
učitelka ZŠ

sabolová gabriela
speciální pedagožka

kotěšovská michaela
družinářka

manhertz mariann
učitelka angličtiny

hudec luboš
školní psycholog

janda vítězslav
učitel hudební výchovy 
a dílen

vaicenbacher libor
ornitolog

davera matěj
sporťák

kolář david
sporťák

brátová anna
asistentka ZŠ

Willheimová michaela
lektorka práce s rodiči



balcarová kamila
lektorka práce s rodiči

skokanová eva
vedoucí výdejny

gabriel miroslav
školník
 

trejkl lukáš
ajťák

krepsová hanka
hospodářka

pluhař roman
recepční

tošner lukáš
školník



Jak jsme strávili letošní školní rok? Dělali jsme co nás baví 
a poznali jsme mnoho nového.



18   19



Učili jsme se pečovat o sebe i o své prostředí. Dělali jsme 
první odvážné krůčky k samostatnosti a nezávislosti.



20   21



Tvořili jsme, rozvíjeli svoji fantazii  
a kreativitu. 



22   23



Užívali jsme si přírodu a kamarády. Učili se respektu k sobě 
navzájem i ke světu, ve kterém žijeme.



24   25



Učili jsme se anglicky.



26   27



Sportovali jsme, hýbali se  
a posilovali svá těla. 



28   29



Připomínali jsme si české  
i mezinárodní tradice. 



30   31



Jezdli jsme na výlety  
a byli jsme na škole v přírodě.
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A zažívali mnoho dalších  
zajímavých věcí. A teď už se začínáme těšit na další školní rok.



A teď už se začínáme těšit na další školní rok.
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montessori školy andílek
Pod Radnicí 152/3 150 00  Praha 5 
Telefon: 725 782 799 
E-mail: info@montessoriandilek.cz 

www.montessoriandilek.cz

Inspirujeme. Vzděláváme. Rozvíjíme. Žijeme.


