Tisková zpráva
Praha, 8. března 2019

Ocenění Ostara 2019 získala Miroslava Vlčková
Každým rokem s jarem přichází pohanská bohyně Ostara, která nás zbaví drsné
zimy. Tato pohanská oslava příchodu jara se stala inspirací pro udílení cen
výjimečným ženám se silným příběhem, jejichž snažení má velký dopad na
společnost, firmu, rodinu či okolí. Ceny Ostara 2019 vyhlásili ve čtvrtek 7. března už
potřetí organizátoři festivalu Všem ženám. Letošní ocenění získala Miroslava
Vlčková, ředitelka Montessori Institutu Praha a podporovatelka změn ve vzdělávání
dětí, dospělých a péče o seniory, kde všude lze uplatnit metody montessori
pedagogiky.

O letošní Ženě Ostaře rozhodly ambasadorky konference
Všem ženám, mezi kterými jsou významné ženy českého
businessu, jako je Renata Mrázová (Home Credit), Martina
Grygar Březinová (Zátiší Group), nebo Jaroslava Valová
(SIKO Koupelny). Ocenění převzala 7. března na závěr
konference Všem ženám v Kongresovém centru Praha.
Žena Ostara 2019 - Miroslava Vlčková oslovila ambasadorky Všem ženám neutuchající
energií a odhodláním inspirovat ke změně pohledu na vzdělávání především dětí k více
respektujícímu a s ohledem na potřebné dovednosti pro 21. století, jako jsou
samostatnost, komunikace, spolupráce, kritické myšlení, kreativita.
Miroslava Vlčková vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy se
zaměřením na oblast neziskového sektoru, později také humanitní vědy na AngloAmerican University v Praze. Je vdaná a má 4 děti, které byly důvodem pro její rozhodnutí
věnovat se moderním metodám vzdělávání. Na své cestě nejdříve založila rodinné
centrum v Praze, následně Montessori školku a školu Andílek, dále Montessori Institute
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Praha – mezinárodní výukové centrum pro učitele, asistenty i rodiče akreditované
mezinárodní asociací AMI (Asociation Montessori internationale). Stala se inspirací
a oporou pro další zakladatele a vedoucí pracovníky ve školství, a proto založila také
Asociaci Montessori ČR, která podporuje školy a školky po celé České republice. V roce
2017 se svým týmem zorganizovala a hostila celosvětový Montessori kongres pro téměř
2000 účastníků z celého světa. V současné době dále pracuje na prosazení principů
montessori pedagogiky do dalších oblastí života, ve kterých v zahraničí už slaví úspěchy –
ve veřejném (státním) školství, při péči o seniory a ve vzdělávání dospělých ve firemní
sféře.

* * * * *

Víte že, Montessori je…?
Nejrozšířenější ucelený, vědecký, výzkumem a praxí prokázaný, pedagogický přístup k učení a
metoda práce s dětmi na světě. Je založený na vývojových potřebách člověka a na přirozené
touze učit se po celý život. Vycházející z potřeb dítěte, ne zaměřený na možnosti učitele a školy.
Vede k rozvoji kompetencí 21. století. Připravuje děti na život v nadcházejícím digitálním světě.
http://www.amiprague.cz/co-je-montessori

Kontakt pro média:
Lidija Erlebachová, tel.: +420 776 543 452, e-mail: lidija.erlebachova@lercom.cz
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