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„Základnı́ principy ZaHRAdy“ podle Montessori - Desatero ........................................................................................ 6 
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Základnı́ východiska 

Pı́še se prvnı́ zářı́ 2015 a v Tišnově to odpálili! Shodou okolnostı́ bylo 1. 9. v úterý stejně jako letos. 
S velkým třeskem vznikla ZaHRAda! 

Hele, řada lidı,́ kteřı́ nám i fandı́, mi zpětně přiznala, že nevěřili, že to dáme. Uplně normálně si mysleli, že 
tenhle idealistický projekt krachne. No, a pokud si nebudeme lhát do kapsy, tak šance na kolaps tu 

rozhodně byla😊 

Přesto, uběhlo „jen“ pět let, ZaHRAda má vı́c než 60 dětı́ asi 12 pedagogů, nikdo kromě Roma už si z nı́ 
nedělá srandu, jsme plně respektovanou součástı́ MAPu vzdělávánı́, ředitel ZaHRAdy si dává kafe se všemi 
ostatnı́mi řediteli a ředitelkami, dokonce i ten barák v Předklášteřı́ nám po těch pěti letech žádostı́ 
nakonec snad pronajmou! 

No a v úterý prvnı́ho zářı́ 2020 to odpálı́me znovu s CoLibri! Sance na kolaps tu taky je😊 

…a taky na to, že si děti našich dvou škol budou mávat v Předklášteřı́ z okna do okna. 

(Poslednı́ větu v rámci revizı́ doplnily Karolina Jandová a Kateřina Rezková). 

 

Hodı́ se poděkovat všem zakladatelům školy. Kdybych to zkusil jmenovitě skoro určitě bych někoho 
vynechal, tak mi, prosı́m, odpuste, že to udělám hromadně. Zároveň později přišli dalšı́, a to už by nám 
tento text přı́liš narostl. Proto poděkuji obecně všem ženám, které musı́ snášet kritiku svých mužů, že se 
nestarajı́ o ně, o děti a o domácnost a mı́sto toho se věnujı́ nějaké pitomé škole. A také všem mužům, kteřı́ 
už zase odcházı́ nebo naopak přicházı́ pozdě, a polička v prádelně je stále nepřivrtaná (třeba u nás doma). 

Dovolı́m si ale vypı́chnout Adélku Nešporovu, Zuzku Kostřicovu, Katku Rezkovu a Mirku Vyplašilovu, které 
v našich orgánech1 odvedly nejvı́ce práce a nesmazatelně se tak zapsaly. Dı́ky! Fakt! 

 

Za sebe chci nakonec řı́ct jednu klı́čovou myšlenku – myslı́m, že nynı́ začı́náme budovat novou ZaHRAdu. 
Novou ve smyslu nové životnı́ fáze školy. Můžeme si řı́ct, že ZaHRAda má za sebou rané dětstvı,́ je jı́ 5-7 let 

(podle toho odkdy začneme počı́tat) a nynı́ nastává okamžik, kdy by měla jı́t do prvnı́ třı́dy 😊 a trochu se 

osamostatnit, odpoutat od svojı́ primárnı́ rodiny. Tak co rodiče, necháme ji, aby se začala stavět na vlastnı́ 
nohy? 

 

Tento dokument bude dál poněkud nudný a uprděný. Proto čtěte tento úvod s lehkostı́ a veselou myslı́. 
Snažil jsem se o humor a snad se mi podařilo, že je milý, laskavý a zahřeje jako dobrá pálenka od Jirky 

Nešpora😊. 

 
1 Myšleno orgánech školy😊 
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Historické milníky a vývoj koncepce ZaHRAdy 
 Rok 2013 začátek diskuzı́ o škole. 
 Zářı́ 2014 vznik Hnı́zda a podánı́ žádosti o zápisy do rejstřı́ků MSMT. 

 V tomto obdobı ́také vzniká n-Tero (později „Dvanáctero“) s tı́m, že až průvodci, kteřı́ budou ve 
škole, řeknou, jak konkrétně ho budou naplňovat, a tedy jaké bude dalšı́ pedagogické směřovánı́ 
školy. 

 1. 9. 2015 prvnı́ školnı́ den ZaHRAdy. 
Bouřenı́ a největšı́ krize, které vyústily v úspěšnou kontrolu CSI a tı́m i „jistotu“ financovánı́ na 
dalšı́ roky. 

 Skolnı́ rok 2017/2018 proces a rozhodnutı́ o rozdělenı́ na svobodnou a přátelskou větev – 
prezentace vizı́ obou směrů. „Koncepce ZaHRAdy jako přátelské školy“ je v přı́lohách tohoto 
dokumentu. Poprvé se také začı́ná mluvit o Montessori jako možném pedagogickém směru pro 
ZaHRAdu - dı́ky Adélce Sukupové. 

 Podzim 2018 – schválenı́ koncepce ZaHRAdy jako přátelské školy s prvky Montessori. 

 Podzim 2019 – potvrzenı́ Milana jako ředitele na dalšı́ 6-ti leté obdobı́ a schválenı́ profilovánı́ 
ZaHRAdy jako Montessori školy. 

 Aktuálně jsme ve fázi zpřesňovánı́ toho, jak bude vypadat Montessori v ZaHRAdě. Už se ale 
nebavı́me o tom, jestli Montessori ano nebo ne. Jde nám o to, jak chceme naplňovat Montessori 
principy v ZaHRAdě. Prvnı́m krokem by mělo být schválenı́ základnı́ho koncepčnı́ho dokumentu 
školy „Základnı́ principy ZaHRAdy“, který je založen na Montessori principech. 
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Vize ředitele 
Tento dokument si klade za cı́l dále rozpracovávat základnı́ vizi o směřovánı́ školy: 

- Ve škole budujeme kulturu péče, důvěry a respektu. (Nejen mezi dětmi, ale také mezi 
dospělými.) 

- Základním teoretickým i praktickým zdrojem je Montessori pedagogika. 

- „International school“ – setkávají se zde různí lidé, jazyky i kultury. Angličtina i další cizí 
jazyky jsou běžnou součástí všedního dne ve škole. 

- ZaHRAda je komunitní škola založená rodiči. Je místem pro celé rodiny i komunitu kolem. 

Jednotlivé body vize se propisujı́ do strategických cı́lů i rozpracovánı́ jednotlivých kapitol tohoto 
dokumentu. Nejsubtilněji samozřejmě působı́ bod, který se týká kultury péče. Najdeme ho ale jak v ústavě, 
tak v desateru. Zároveň i snaha o přı́znivějšı́ nastavenı́ financovánı́ vycházı́ z tohoto bodu. Nakonec 
doufáme, že nové nastavenı́ fungovánı́ se zřizovatelem rozvı́jı́ komunitnı́ rozměr školy, přispı́vá k podpoře 
školy z materiálnı́ho i administrativnı́ho hlediska a bude také pozitivně působit na vztahy a pocity mezi 
lidmi ve školnı́ komunitě. Tento bod koncepce považujeme za zcela zásadnı́ krok. 

 

Strategické cíle pro období 2020-2025 
1. Vytvořit v roce 2020 pedagogickou koncepci školy, zejména Skolnı́ vzdělávacı́ program a dále 

rozvı́jet Základnı́ školu ZaHRAda jako Montessori školu. 
a. Tomuto strategickému cíli se věnuje samostatná kapitola tohoto dokumentu „Koncepce 

vzdělávání ZŠ ZaHRAda“ a promítá se do jednotlivých cílů pro ředitele. 
2. Zı́skat pro školu adekvátnı́ prostory a finančnı́ prostředky pro růst. 

a. Tomuto strategickému cíli se věnuje samostatná kapitola tohoto dokumentu „Prostory pro 
Základní školu ZaHRAda“ a promítá se do jednotlivých cílů pro ředitele. 

3. Zvýšit počet žáků do roku 2025 na cca 120, resp. vyučovat děti v šesti trojročıćh. 
a. Tento cíl je zásadním ukazatelem růstu školy a promítá se do cílů pro ředitele. 

4. Zvýšit atraktivitu Základnı́ školy ZaHRAda pro dospělé (průvodci, stážisti, dobrovolnı́ci, autority). 
a. Tento cíl se promítá do cílů pro ředitele, není v tomto dokumentu samostatně řešen. 

5. Rozvı́jet mezinárodnı́ rozměr školy, zı́skat partnerskou školu v zahraničı́. 
a. Tento cíl vychází ze základní vize ředitele o škole a promítá se do cílů pro ředitele 

6. Budovat podpůrnou sı́ť školy – zapojenı́ do profesnı́ch organizacı́, sı́ťovánı́, fungujı́cı́ zřizovatel. 
a. Tomuto strategickému cíli se věnuje samostatná kapitola tohoto dokumentu „Podpůrná síť 

školy“, kde se věnujeme především nastavení podpůrného vztahu se zřizovatelem školy, 
spolkem Hnízdo. Další možností jsou lokální partnerství, začlenění do sítí jako MAP 
vzdělávání nebo profesních organizací. Tyto formy budování podpůrné sítě školy nejsou 
součástí tohoto dokumentu. 

Dlouhodobým záměrem školy ZaHRAda, resp. zřizovatele spolku Hnízdo je zřizovat mateřskou 
školku a také navazující střední školu. Tyto záměry však přesahují rámec strategického plánu 
školy ZaHRAda. 
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Koncepce vzdělávánı́ ZS ZaHRAda 

Základnı́m koncepčnı́m dokumentem školy bylo „ZaHRAdnı́ dvanáctero“, vytvořené ještě před založenı́m 
školy. Toto dvanáctero bylo následně v roce 2017 přepracováno. Představuje základnı́ filosofická 
východiska, se kterými zřizovatel, spolek Hnı́zdo, školu (školy) zakládal. Zároveň tento dokument v sobě 
cı́leně neobsahoval konkrétnı́ pedagogický směr, kterým by se škola měla vydat. 

S ohledem na to, že na podzim 2019 bylo rozhodnuto o Montessori orientaci školy, ukázalo se jako 
nezbytné zpracovat také nový základnı́ koncepčnı́ dokument, který bude vycházet z Montessori principů 
a bude zároveň zohledňovat východiska původnı́ho dvanáctera. Tento dokument pod názvem „Základní 
principy ZaHRAdy“ předkládáme ke schválení níže. 

ZaHRAdnı́ dvanáctero stále zůstává vizı́ zřizovatele o škole, kterou zřizuje, a určitým úhelným kamenem, 
kterým může posuzovat, jestli škola jeho vizi naplňuje. 

 

Plánované formy komunikace Montessori principů (nejenom jich) v ZaHRAdě 
- Do začátku školního roku vznikne „Manuál pro rodiče“ na ZaHRAdu. 

o Dlouhodobě cı́tı́me potřebu uceleného dokumentu pro rodiče na téma „Jak to ve škole 
chodı́“. Měl by obsahovat jak praktické informace o vzdělávánı́, tak technické věci typu 
Edookit nebo školnı́ maily. 

- Ve spolupráci se zřizovatelem vznikne přehled FAQ, který se bude průběžně aktualizovat. 

o Zde vás prosı́me o pomoc, abyste nám ty FAQ položili😊 Posı́lejte! FAQ by měly být 

součástı́ manuálu pro rodiče a zároveň se mohou objevit i na webu školy (Podle 
konkrétnı́ch otázek nejspı́še ne všechny.) 

- Na podzim plánujeme semináře k Montessori nejenom pro nové rodiče. 
o Již tradičně bude Montessori součástı́ Zahajovacı́ slavnosti v sobotu 5. 9. Následovat by 

měly nejméně dva odpolednı́ semináře v průběhu podzimu 2020. 
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Ústava 
Součástı ́koncepčnı́ch dokumentů školy je také školnı́ „Ustava“, která vznikla v době, kdy se rozhodovalo o 
směřovánı́ školy „svobodnou“ nebo „přátelskou“ cestou. Tento dokument vznikl ve snaze přiblı́žit základnı ́
principy školy v odpovı́dajı́cı́m rozsahu a podobě dětem. Byl schválen spolu s vizı́ „přátelské školy.“ 
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 „Základní principy ZaHRAdy“ podle Montessori - Desatero 
Jednotlivé „hlavy Ustavy“ rozvı́jı́me prostřednictvı́m Montessori principů a zkušenostı́ z dosavadnı́ho 
fungovánı́ školy. Principy zdůrazňujı́ inspiraci Montessori pedagogikou a současně zohledňujı́ původnı́ 
Dvanáctero. 

 

1. Radost z bytí 

Skola je hravým prostorem podporujı́cı́m radost z objevovánı́ i samotného bytı́. 

 

2. Bezpečné a připravené prostředí 

Skola má jasný řád a pravidla. Usilujeme o nesoutěživou a respektujı́cı́ atmosféru, propojenost a 
smysluplnost učiva. 

 

3. Vedení průvodcem 

Průvodce děti inspiruje a motivuje. Podporuje soustředěnou a smysluplnou práci. Prostřednictvı́m 
pozorovánı́ hledá zájem dı́těte. Poskytuje a dostává zpětnou vazbu. 

 

4. Rovnováha svobody a zodpovědnosti 

V rámci školnı́ nabı́dky si dı́tě vybı́rá, co se bude učit, kdy a s kým bude spolupracovat. Přirozeně nese 
důsledky své volby. Učı́ se zodpovědnosti a samostatnosti.  

 

5. Harmonizace dítěte 

Podporujeme děti, aby naplňovaly svůj potenciál. Jednaly v souladu se svým vnitřnı́m směrovánı́m, stejně 
jako s respektem k ostatnı́m. 

 

6. Chyba, sebereflexe a zpětná vazba 

Chybu chápeme jako přirozenou součást učenı́ a přı́ležitost k dalšı́mu poznávánı́. Děti se učı́ 
samostatnému ověřovánı́ správnosti a sebereflexi. Zpětná vazba je každodennı́ součástı́ života školy.  

 

7. Věkově smíšené skupiny 

Rozdělenı́m školy na trojročı́ vytvářı́me věkově rozmanité třı́dy. Děti se zde učı́ trpělivosti, komunikaci a 
vzájemné pomoci. V rámci trojročı́ mohou postupovat vlastnı́m tempem v různých oblastech. 
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8. Učení životem 

Přirozenou součástı́ školy jsou také činnosti běžného života. Děti pravidelně uklı́zejı́, vyrábějı́, vařı́, 
nakupujı́ apod. Zároveň se učı́ prostřednictvı́m výletů, exkurzı́, společenských projektů i komunitnı́ch 
aktivit, stejně jako v přı́rodě.  

 

9. Rodiny dětí jsou součástí školní komunity 

ZS ZaHRAda je otevřena nejenom dětem, ale také jejich rodinám. Ty ovlivňujı́ atmosféru i děnı́ ve škole. 
Spolek rodičů školu zřizuje. 

 

10. Jsme součástí celku 

Vedeme sebe i děti k ohleduplnému a zodpovědnému přı́stupu k lidem a prostředı́, což se projevuje v 
obsahu vzdělávánı́ i běžném chodu školy. 
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Analýza principů Montessori pedagogiky, Dvanáctera a ústavy ZŠ ZaHRAda 
Definice jednotlivých Montessori principů vychází z definice průvodců a vedení školy na celodenní poradě 
konané na Bezručce 29. dubna 2020 (viz. nafocený poster níže) a konkretizované na celodenní poradě na 
Riegrovce 21. května 2020 oboje za účasti metodičky Soni Vlasákové. Následovala ještě fáze připomínkování. 

 

 

Pokud nějaký princip nevidı́me v Dvanácteru, je podtržený. Jinak uvádı́me do závorky odkaz na konkrétnı́ 
bod Dvanáctera, který se s nı́m kryje. Aktuálnı́ zněnı́ Dvanáctera najdete v přı́lohách tohoto dokumentu. 
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Hlava I (Základní pravidlo): Svoboda, ne svévole. 

- rovnováha svobody a zodpovědnosti (ad 1.) 

- respekt (ad 1.) 

- bezpečné prostředı́ (ad 2.) 

- ticho a klid 

- harmonizace dı́těte (částečně ad 3.) 

 

Hlava II (Základní principy): Do školy se chodíme učit. 

- bezpečné prostředı́ (ad 2.) 

- připravené prostředı́ 

- respekt (ad 1.) 

- ticho a klid 

- polarizace pozornosti 

- harmonizace dı́těte (částečně ad 3.) 

- sebereflexe (ad 5.) 

- vedenı́ průvodcem (ad 7.) na základě 
pozorovánı́ 

- zpětná vazba (ad 5.) 

- věkově smı́šené skupiny (ad 9.) 

- individuálnı́ přı́stup (ad 1.) 

 

Chyba je krok kupředu. 

- práce s chybou (ad 4.) 

 

O ZaHRAdu společně pečujeme. 

- řád 

- učenı́ pro život (ad 6, 10 a 12.)  

- připravené prostředı́ 

 

Hlava III Heslo: Učíme se, jak být zdraví a šťastní. 

- respekt (ad 1.) 

- rovnováha svobody a zodpovědnosti (ad 1.) 

- individuálnı́ přı́stup (ad 1.) 

- bezpečné prostředı́ (ad 2.) 

- vnitřnı́ motivace (ad 3.) 

- harmonizace dı́těte (částečně ad 3.) 

- sebereflexe (ad 5.) 

- zpětná vazba (ad 5.) 

- věkově smı́šené skupiny (ad 9.) 

- učenı́ pro život (ad 6, 10 a 12.) 

 

Fixaci pohybem na úrovni celoškolní koncepce neuvádíme, považujeme ji za specifický princip pro 1. trojročí 
a děti předškolního věku. 

Montessori principy se nekryjí se třemi body Dvanáctera. Bod 8 zohledňujeme v nových principech jako bod 
1 Radost z bytí, kdy chceme do výuky vnášet jakékoliv obohacující přístupy, které rozvíjejí Montessori. Bod 
11 je v nových principech popsán jako bod 9. Bod 12 jako 10.  

  



KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ZAHRADA  
 

 

Stránka 10/29 
 

Strategie v oblasti pedagogické koncepce 
Pedagogická koncepce vycházı́ z principů Montessori pedagogiky. Skola ZaHRAda by měla v rámci své 
pedagogické koncepce mı́t ucelený systém požadavků na žáky, provázaný se Skolnı́m vzdělávacı́m 
programem. Ten obsahuje i tzv. indexy – konkrétnı́ naplňovánı́ daných osnov, které by děti měly 
absolvovat. Skola ZaHRAda zajišťuje systematické provedenı́ dětı́ tı́mto systémem požadavků, a zachycuje 
postup jednotlivých dětı́. Zároveň dětem zajišťuje svobodu v tom, jakým tempem a kdy se budou 
jednotlivým tématům pedagogické koncepce věnovat. Nejedná se však o svobodu ve smyslu svobodných 
škol, kde se děti věnujı́ výhradně tomu, co je zajı́má. Skola má podněcovat zájem o témata, která jsou 
obsahem Skolnı́ho vzdělávacı́ho programu. Možnost řı́dit své vzdělávánı́ přirozeně roste s věkem dı́těte. 
Nástrojem pro ověřovánı́ pokroku jednotlivých dětı́ jsou pravidelné pohovory mezi pedagogem a žákem, 
pozorovánı́, výše zmı́něné indexy a portfolio žáka. 

Realizace pedagogické koncepce bude zajišťována systémem kmenových pedagogů s asistenty, 
doplňovaných pro různé specializace externisty. Klı́čovým požadavkem na všechny pedagogické 
pracovnı́ky ZaHRAdy je ukotvenı́ v pedagogické koncepci školy, které lze vyjádřit větou, že „Průvodci vı́, 
co, jak a proč dělajı́, s jakým cı́lem a dovedou to vyjádřit.“ 

Principy pedagogické koncepce navrhuje ředitel školy ve spolupráci s  průvodci. Skolnı́ vzdělávacı́ 
program, jakožto klı́čová část pedagogické koncepce, je konzultován s vybranými externı́mi experty a 
projednáván/schvalován orgány k tomu určenými – školská rada, rada SPO. Zřizovatel školy – spolek 
Hnı́zdo – je o tvorbě a výsledku koncepce informován a poskytuje zpětnou vazbu k základnı́m principům. 

Za pedagogickou koncepci školy ZaHRAda je odpovědný ředitel školy. V pedagogické koncepci docházı́ 
k drobným úpravám během jejı́ realizace. Revize celé pedagogické koncepce se předpokládá v roce 2025. 
Podrobněji je cyklus zpětné vazby a prováděnı́ úprav ve Skolnı́m vzdělávacı́m programu, potažmo 
pedagogické koncepci popsán v dokumentu „Kompetenčnı́ model ZaHRAdy.“ 
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Prostory pro Základnı́ školu ZaHRAda 

Jednı́m z nejdůležitějšı́ch strategických cı́lů je zı́skat pro školu adekvátnı́ prostory pro 144 dětı́. Optimálnı́ 
podoba prostor pro ZS ZaHRAda bude zahrnovat: 

- šest třı́d s kapacitou 30 dětı́, 
- aulu pro 150 lidı́, 
- tělocvičnu v docházkové vzdálenosti, 
- šest třı́d pro speciálnı́ činnosti, 
- sborovnu pro 20 pedagogů, 
- minimálně tři kabinety, každý pro čtyři pedagogy, 
- kuchyňku 
- jı́delnu (nebo výdejnu) 
- družinu (4 mı́stnosti), a zázemı́ pro vychovatele  
- šatny min. 70 m2 
- skladové prostory 
- vhodný exteriér, např. blı́zkost lesa. 

V současné době finalizujeme jednánı́ o pronájmu části budovy bývalé ZIS v Předklášteřı.́ Dne 29. 6. 2020 
bude o této věci jednat zastupitelstvo obce s tı́m, že tento záměr má podporu rady obce i stavebnı́ komise 
obce, proto je velmi pravděpodobné, že bude schválen. Aktuálně neřešı́me jiné varianty. O pronájem této 
budovy jsme usilovali již od roku 2015. 

(Až mi ta představa, že se to skutečně podařilo vhání slzy do očí.) 

Rámcový záměr je, že v suterénu budovy vznikne vývařovna, kterou bude provozovat DSO Tišnovsko pro 
svoje nebo i cizı́ školská zařı́zenı́ a bude vařit také pro ZaHRAdu. (Tím vzniká další strategický úkol – 
vyjednat s DSO, aby vařili nejlépe z čerstvých lokálních surovin a jedno vegetariánské jídlo denně.) V přı́zemı́ 
budovy budou prostory pro zájmovou a spolkovou činnost obce s tı́m, že bude možné tyto prostory využı́t 
i pro kroužky organizované ZaHRAdou nebo Hnı́zdem. V tomto patře bude také výdejna stravy ZaHRAdy. 
Dalšı́ dvě nadzemnı́ patra budou k dispozici ZaHRAdě s tı́m, že v rámci celkové rekonstrukce budovy je 
možná nástavba. Jako tělocvična bude sloužit blı́zká nově postavená obecnı́ sportovnı́ hala. 

Stavebnı́ část záměru za ZaHRAdu zaštiťuje Ema Haumer. V současnosti je zpracován projekt nezbytných 
stavebnı́ch úprav pro „zprovozněnı́ budovy“, který zpracoval pan Výleta. Předpokládaná investice by měla 
být známa až v době konánı́ sněmu. 

Třı́dy druhého a třetı́ho trojročı́ by se do Předklášteřı́ měly přestěhovat od zářı́ 2021. Zbytek školy je bude 
následovat s ohledem na vývoj záměru celkové rekonstrukce budovy Riegrova 312 města Tišnova. 
(Musı́me dodržet podmı́nky udržitelnosti projektu a zároveň kvalita prostor na Riegrovce bude 
nesrovnatelná s Předklášteřı́m.) 

Projekt celkové rekonstrukce budovy v Předklášteřı́ bude zařazen do strategického rámce MAP 
vzdělávánı ́v očekávané výši 61,5 milionu Kč. V tomto bodě žádáme souhlas zřizovatele, který je nutné 
doložit. 
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Odhadovaná částka rekonstrukce je založena na Studii využitı́ budovy bývalé ZIS v Předklášteřı́ – Ing. 
Arch. Pı́sařı́k, kterou si nechala zpracovat obec Předklášteřı́. Lze předpokládat, že rekonstrukce budovy 
bude probı́hat „salámovou metodou“, tedy po částech, které budou mı́t různé zdroje financovánı́. 

Dle aktuálnı́ch jednánı́  

Pro úplnost je přı́lohou tohoto strategického plánu internı́ zápis z „Jednánı́ zástupců obce Předklášteřı́ a 
ZS ZaHRAda, využitı́ budovy bývalé ZIS v Předklášteřı́“ 

Pro udržitelnost našeho záměru v Předklášteřı́ bude zásadnı́ také role Hnı́zda, přesněji volnočasových 
aktivit a akcı́ pro veřejnost, které dokážeme realizovat. V jednoduchosti jde o to, aby obec Předklášteřı ́
pochopila, že ZaHRAda a Hnı́zdo, jsou takovým přı́nosem pro život v obci, že jim snese modré z nebe, aby 

tam fungovaly😊 

Na závěr tedy žádáme souhlas zřizovatele s pronájmem II. a III. nadzemního podlaží, šatny, jídelny 
a výdejny budovy bývalé ZIŠ v Předklášteří. Schválení konkrétní podmínek nájmu je v kompetenci 
ředitele s tím, že budou rámcově odpovídat materiálu v příloze a na jednání s obcí Předklášteří 
bude přizván také zástupce zřizovatele. 

 

Záměr s budovami na Riegrově a Bezručově v Tišnově 
ZaHRAda pro vlastnı́ potřeby tyto budovy do budoucna potřebovat nebude. Na druhou stranu obě jsou 
uvnitř opravené a v dobrém stavu. V obou máme na základě provedených rekonstrukcı́ nějaké závazky. 
Navı́c v přı́padě Bezručovy se podařilo zı́skat 425 000 Kč na úpravy dvorku v průběhu těchto prázdnin a 
následujı́cı́ho školnı́ho roku 2020/21. Záměrem tedy je tyto tišnovské prostory neopouštět, pokud 
nepůjdeme za lepšı́m, a nebo pokud nás k tomu okolnosti (město Tišnov) nedonutı́. V přı́padě Bezručovy 
by se do budoucna nabı́zelo jejı́ využitı́ jako komunitnı́ prostor nebo Montessori mateřská školka 
zřizovaná Hnı́zdem. 
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Strategie v oblasti financovánı ́

ZaHRAda je od počátku svojı́ existence podinvestovaná, chybı́ ji základnı ́vklad, na kterém by mohla stavět. 
Jejı́ vznik je založen na množstvı́ dobrovolnické práce – někdy zřejmé, jindy skryté. ZaHRAda si na veškeré 
své inovace (otevı́ránı ́nových třı́d, vytvářenı́ koncepcı́, vybavenı́ školy nebo opravu prostor) musela sama 
zpětně vydělat, což přirozeně představuje zátěž. Do roku 2020 jsme vstupovali s dluhem cca 860 tis. Kč, 
který odpovı́dá cca našı́ spoluúčasti na projektu rekonstrukce našich prostor na Riegrovce. 

S ohledem na to, že nejméně 65 %2 nákladů ZaHRAdy představujı́ mzdové prostředky, je to klı́čová oblast, 
na které se skutečně dá ušetřit. Na mzdách jsme proto v minulosti šetřili a v současnosti stále šetřı́me - ať 
už tı́m, že mzdy v ZaHRAdě jsou nižšı́, než ve státnı́m školstvı́, nebo tı́m, že jsme měli na průvodce 
v ZaHRAdě nereálné nároky (Např. rozsah přı́mé práce průvodců nebo ředitele v kombinaci s očekávánı́m 
koncepčnı́ práce.). V tomto ohledu docházı́ v poslednı́ch letech k postupnému narovnávánı.́ Stav k 31. 12. 
2019 shrnuje následujı́cı́ tabulka. 

 Státní školství ZaHRAda 
Rozsah 
přı́mé 

činnosti 

Základnı ́hrubá mzda 
bez odměn a benefitů 

Rozsah 
přı́mé 

činnosti 

Základnı́ hrubá mzda 
2020, průměr 20193 

Reditel 
školy 

84 37 737 Kč - 56 778 Kč 
medián 46 057 Kč 

4 36 000 Kč 
32 9515 Kč 

Učitel ZS 20-22 28 914 Kč - 33 833 Kč 
medián31 308 Kč6 

22 29 000 Kč – 32 000 Kč 
28.441 Kč 

Vychovatel 28-30 
26 658 Kč - 30 185 Kč 

medián 28 290 Kč 28 
22 000 Kč – 27 000 Kč 

21 934 Kč 
Asistent 
pedagoga 32-36 

21 362 Kč - 25 719 Kč 
medián 23 417 Kč 28 

23 000 Kč – 26 000 Kč 
23 696 Kč 

Zdroj platy.cz a účetnictvı́ ZS ZaHRAda (Tabulka je orientačnı́, nenı́ v nı́ zohledněn výkon specializovaných 
činnostı́ (MP, VP, MSVP, MIT) a vedenı́.) 

 

Do určité mı́ry tak lze řı́ci, že rozvoj ZaHRAdy investujı́ lidé, kteřı́ v nı́ pracujı́, a dobrovolnı́ci, kteřı́ něco 
dělajı́ zcela bez nároku na nějakou finančnı́ odměnu. 

Tento stav se (mi) jevı́ jako neudržitelný. V současnosti navı́c před ZaHRAdou s ohledem na jejı́ rozvoj a 
definovánı́ pedagogické koncepce stojı́ velké výzvy – předevšı́m rekonstrukce nových prostor pro školu, 

 
2 Udaj za rok 2019 očištěný o investičnı́ projekt IROP. V roce 2020 bude podı́l mezd vyššı́. 
3 Reálnı́ hrubé mzdy v ZaHRAdě jsou o něco vyššı́, protože jsou ponı́ženy o školné. Přesný výpočet je ale 
složitý, protože tyto údaje nejsou součástı́ účetnı́ho systému školy. Je možné počı́tat cca + 1500 Kč. 
4 V přı́padě základnı́ školy do 150-ti žáků. 
5 Z toho 6750 Kč jsou nemzdové prostředky – přı́spěvek na penzijnı́ připojištěnı́ a školné za děti 
navštěvujı́cı́ školu. 
6 Zde je velký rozdı́l mezi tı́m, co proklamuje MSMT (38 821 Kč), a tı́m co ukazuje analýza trhu práce, se 
kterou pracujı́ platy.cz. 
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rozvoj vzdělávacı́ koncepce (zpracovánı́ klı́čových dokumentů), rozšiřovánı́ počtu třı́d (a také průvodců) 
a systémové požadavky na dalšı́ vzdělávánı́ průvodců. (Za sebe vnı́mám únavu z toho, že k rozvoji školy 
nemáme odpovı́dajı́cı́ finančnı́ podmı́nky.) 

Chceme proto požádat Hnízdo i vás o reálnou pomoc s financováním rozvoje ZaHRAdy. 

 

Aktuální potřeba zaměstnanců 
V souvislosti s předávánı́m kompetencı́ před sabatiklem ředitele se ukazuje zvýšená potřeba některých 
úvazků oproti plánovanému rozpočtu. Předevšı́m se jedná o oblast vedenı́ (0,25 úvazku na vedenı)́, výkon 
specializovaných činnostı ́(0,25 úvazku výchovného poradce), speciálnı́ pedagog (0,25 úvazku s ohledem 
na předpokládané nové podpůrné opatřenı́) a průvodce pro 3. trojročı́ (0,5 úvazku). Otázkou je také 
zajištěnı́ dobrovolnı́ků předevšı́m v prvnı́m pololetı́ školnı́ho roku 2020/21, kdy jsme v důsledku opatřenı́ 
proti koronaviru neměli možnost zı́skat akreditaci pro dalšı́ obdobı́, což napravı́me až v nynı́ červenci 
2020. 

Tyto potřeby budou komunikovány odpovı́dajı́cı́m orgánům zřizovatele (Rada SPO, rozpočtová skupina) 
s cı́lem najı́t řešenı́. Aktuálnı́ předpoklad je, že jsou tyto pozice nezbytné pro dalšı́ rozvoj školy i za cenu 
dočasného zadluženı́. 

 

Celkový přehled úvazků v ZaHRAdě potřebný pro školnı́ rok 2020/21: 

Vedenı́ školy (provoznı́ i pedagogické včetně MP a MSVP) 1,25 úvazku 
Reditel školy na sabatiklu 0,5 úvazku 0,5 úvazku 

Učetnı ́ 0,25 úvazku na DPP 
Administrativnı́ zajištěnı́ včetně GDPR 0, 25 úvazku na DPP 
IT včetně grafiky školy a PR 0, 25 úvazku na DPP 
Skolnı́k 0, 25 úvazku na DPP 
Uklid  0,4 úvazku na DPP 

- provoznı́ zaměstnanci se čı́m dál vıć ukazujı́ jako klıč́ový pro 
dobré fungovánı́ školy! (Hlavně tedy pro „klid“ ředitele.) 

 

Hlavnı́ průvodci třı́d 3 úvazky 
Průvodci asistenti  2,25 úvazku 
Jazykář a koordinátor dobrovolnı́ků  1 úvazek 
Průvodce pro 3. trojročı ́ 0,5 úvazku 
Výchovný poradce 0,25 úvazku 
Spec. pedagog 0,25 úvazku na DPP 
Průvodce SD 1,5 úvazku 
Průvodce SK  0,5 úvazku 

 

Celkový úvazek pedagogických pracovnı́ků pro školnı́ rok 2020/21 včetně vedenı́ školy a ředitele na 
sabatiklu je 11 úvazků, což odpovı́dá cca 1 úvazek na 6 žáků. To odpovı́dá našim původnı́m předpokladům 
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o množstvı́ pedagogických pracovnı́ků při zakládánı́ školy. Pro srovnánı́ dle výročnı́ zprávy ZS 28. řı́jna za 
školnı́ rok 2018/19 činil tento poměr na této škole 11,5 dětı́ na 1 úvazek ped. pracovnı́ka. Společně 
s plněnı́m třı́d lze předpokládat mı́rné navyšovánı́ počtu žáků na jednoho průvodce směrem k 1 úvazek 
na 8 žáků. 

 

Návrhy na řešení (Kde „vzít“ peníze?) 
Předeslat je potřeba, že určitě nemá smysl šetřit na vybavenı́, které potřebujı́ zaměstnanci k práci. To, co 
je „vždy“ nejdražšı́ jsou zaměstnanci jako takovı́. Je proto hloupé platit drahého zaměstnance a neudělat 
mu takové podmı́nky k práci, aby mohl pracovat efektivně. 

- Rezervy ve způsobu vyplácení financí zaměstnancům 
o ZaHRAda má již funkčnı́ systém benefitů (viz. mzdový předpis). 
o Od nového roku chceme zavést možnosti, které přinášı́ FKSP. 
o Cást mzdy může být vyplácena daňově efektivněji např. formou DPP, pronájmu 

pracovnı́ho prostoru nebo formou slevy na školném. (Již se děje, ale ještě jsou možnosti.) 
- Úprava výše školného 

o Argumenty, proč jı́t touto cestou (I s ohledem na závazek, který jsme si dávali v době 
vzniku ZaHRAdy, že by finančnı́ náročnost školy neměla být překážkou, aby dı́tě do školy 
chodilo.) 

 Skolné se za pět let existence školy neměnilo. 
 ZaHRAda má jedno z nejnižšı́ch školných v rámci obdobných škol. Určitě 

nejvyššı́ sourozeneckou slevu. 
 Kumulativnı́ inflace 1.1.2015 – 31.12.2019 činı́ 8,4%. 
 Růst mezd ve školstvı́ ve stejném obdobı́ činil 39 %7. 
 Nárůst normativu na žáka (přı́spěvku státu) ve stejném obdobı́ činil 27 %. 

o Možnosti, jak školné zvyšovat: 
 Zvýšenı́ školného. 
 Rozdělenı́ školného podle využı́vaných služeb (např. samostatné zpoplatněnı́ 

družiny). 
 Změna nastavenı́ slev školného. (Snı́ženı́ sourozenecké slevy.) 
 Zavedenı́ optimálnı́ho a minimálnı́ho školného. (Tedy vlastně nepovinná výzva 

platit vı́c.) 
 Jiná cena za druhý stupeň (Náklady školy mohou být s ohledem na množstvı́ 

hodin až o 36% většı́.). 
 Plná platba za velké akce typu školy v přı́rodě. (V současnosti hradı́me pouze 

jı́dlo.) 
o Požadavek od sněmu je stanovit priority a mantinely na základě kterých, vedení 

školy společně s rozpočtovou skupinou zpracuje v rámci přípravy rozpočtu na rok 
2021 návrh na úpravu školného, který předloží sněmu ke schválení. 

 Návrh školy je využı́t všechny možnosti kromě prvnı.́ 
- Vytváření jmění, případně nadace ve spolupráci s Hnízdem. 

 
7 5,4 % v roce 2016, v roce 2017 o 7,3 %, v roce 2018 o 10,9 % a v roce 2019 o 10,8%.  
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- Fundraising ve spolupráci s Hnízdem. 
- Rozsáhlejší půjčky od členů spolku s delší dobou splatnosti. (S ohledem na očekávatelnou 

recesi může být tato forma investice zajímavá.) 
- Kapitalizace získané kapacity pro potřeby „externích domoškoláků“. 

 

Provozní financování 
Pro nadcházejı́cı́ obdobı́ školnı́ rok 2020/21 počı́táme s rozpočtem cca 8,5 mil. Kč. Při plánovaném růstu 
počtu žáků a třıd́ se ve školnı́m roce 2025/26 vyšplhá v dnešnı́ch cenách na cca 16 mil. Kč. (Viz. klı́čové 
milnı́ky strategického plánu.) 

Hlavnı́m zdrojem přı́jmů školy ZaHRAda jsou státnı́ dotace na žáka, tzv. normativy. Skládajı́ se z dotacı́ na 
žáka a z dotacı́ na tzv. podpůrná opatřenı́ (podpůrná opatřenı́ tvořı́ cca 1/5 státnı́ch peněz). Dalšı́m 
zdrojem přı́jmů s podı́lem cca 20% na celkových přı́jmech je školné od rodičů. Různé dalšı́ projekty tvořı́ 
až 12% přı́jmů. 

V nejbližšı́m roce (2021) lze ještě předpokládat navýšenı́ normativu na žáka pro soukromé školy 
s ohledem na změnu systému jeho tvorby, přestože dalšı́ navyšovánı́ mezd pedagogů ve státnı́ sféře 
s ohledem na výdaje státu spojené s koronavirem očekávat nelze. 

 

Investiční financování 
V souvislosti s předpokládaným stěhovánı́m do jiných prostor vzniká potřeba investičnı́ho financovánı́. 
V současné situaci školy je zřejmé, že se neobejde bez dotačnı́ch prostředků a partnerstvı́ s městem 
a/nebo dalšı́mi subjekty. 

Stejně tak jsou potřebné také „měkké investice“ – do vzdělávánı́ pedagogů, zakládánı́ nových třı́d, 
pedagogické koncepce. 

Na obecné úrovni se ukazuje jako nezbytné vytvoření investičního plánu (viz. cíle ředitele), ve 
kterém budou kromě potřebných investic do budov a vybavení vyjádřeny také náklady měkkých 
investic, tedy předpokládané náklady otevírání 3. trojročí, otevíraní nových tříd stávajících 
trojročí, Montessori vzdělávání průvodců a finanční nároky tvorby pedagogické (i jiné) koncepce 
školy. 

Každá nová věc, která má být připravená, potřebuje předfinancovat – dát do nı́ penı́ze před tı́m, než vůbec 
nějaké začne produkovat. A podobně, než se zaběhne, přinášı́ mnohem většı́ nároky na lidské i materiálnı́ 
zdroje než v následujı́cı́m obdobı́. 
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Podpůrná sı́ť školy - nastavenı́ vztahu se zřizovatelem školy 

Zřizovatel spolek Hnízdo chce být primárně oporou svým školám. Poskytuje jim materiální, 
finanční, odbornou a lidskou pomoc. Buduje a udržuje komunitní rozměr školy včetně propojování 
s komunitami dalších subjektů, které spolek zřizuje. Má na starosti kroužky a volnočasové aktivity. 
V této věci úzce spolupracuje se školní družinou a školním klubem ZaHRAdy. Zajišťuje školám 
zahraniční dobrovolníky a pomáhá navázat dlouhodobější spolupráci se zahraničními Montessori 
školami. Vytváří místní platformu alternativního vzdělávání a vystupuje jako zřizovatel škol v MAS 
a v MAP vzdělávání. Má svůj vlastní strategický plán. 

Samotný vztah mezi Hnı́zdem a jeho školami je však do určité mı́ry založen na vzájemně kladených 
nárocı́ch, což nemusı́ být vždy pro obě strany přı́jemné. Jsme si toho vědomi, a proto usilujeme, aby tyto 
nároky byly smysluplné, jejich plněnı́ přı́nosné a vzájemný vztah rovnocenně partnerský a podporujı́cı́. 

Hnı́zdo je zřizovatelem škol různého druhu. Skoly se lišı́ pedagogickou koncepcı́ i způsobem řı́zenı.́ 
Vědomě zkoušı́me různé modely. ZaHRAda je škola komunitou (rodiči) založená a dle vymezených 
pravomocı́ i komunitou (zaměstnanci, rodiči a dětmi) řı́zená. CoLibri je škola komunitou založená a plně 
řı́zená svým školnı́m sněmem (zaměstnanci a děti). Proto má vztah Hnı́zda k jednotlivým školám svá 
specifika. 

Skola ZaHRAda a zřizovatel Hnı́zdo se potkávajı́ ve společných orgánech, tj. na sněmu, ve školské radě, v 
radě SPO, v rozpočtové pracovnı́ skupině a skrze pozici koordinátora Hnı́zda. 

Ve vztahu zřizovatele a školy vnášı́ koordinátor zřizovatele pohled „komunitnı́“, tedy pohled komunity 
rodičů a dalšı́ch lidı́ ve spolku, zatı́mco ředitel školy přinášı́ provoznı́ vhled do fungovánı́ konkrétnı́ školy. 

Základnı́ požadavky zřizovatele platı́ pro všechny školy (viz nı́že tučně). Jakým způsobem budou tyto 
požadavky naplňovány a ověřovány je na domluvě Hnı́zda s vedenı́m škol. V přı́padě ZaHRAdy je jejich 
plněnı́ domluveno takto (nı́že kurzı́vou): 

1. Existuje jasná a popsaná koncepce vzdělávání. Ulohou zřizovatele je hlı́dánı́ směřovánı́ školy. 

 Škola má ŠVP s popsanou vzdělávací koncepcí. 

 Zástupci Hnízda ve školské radě ZaHRAdy a radě ŠPO ZaHRAdy projednávají/schvalují ŠVP. 
 Škola aktivně pedagogickou koncepci vůči zřizovateli komunikuje včetně všech významných 

změn. Společně s Hnízdem stanovuje základní projektové cíle a milníky pro tvorbu a revizi 
pedagogických koncepcí školy. Zároveň je třeba, aby škola tvorbu a změny pedagogické 
koncepce aktivně komunikovala vůči rodičům dětí. 

2. Tým pracovníků školy je stabilní, spokojený a odvádí kvalitní práci. Zřizovatel dbá na to, aby 
škola měla nastavený systém poskytovánı́ zpětných vazeb a péče o své zaměstnance. 

 Zřizovatel se účastní výběrových zřízení a zajišťuje výstupní pohovory odcházejících 
zaměstnanců. 

 Škola má zpracovaný systém zpětných vazeb, který je součástí organizačního řádu školy. 
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 Zřizovatel (zastoupený koordinátorem / výborem) zajišťuje zpětnou vazbu řediteli školy formou 
360° zpětné vazby, stanovuje spolu s ním roční cíle, na základě jejichž plnění jarně-letní sněm 
na návrh výboru Hnízda stanovuje řediteli odměnu. 

3. Je zajištěno financování školy. Zřizovatel dbá na to, aby škola byla finančně udržitelná. 

 Zástupci zřizovatele schvalují a projednávají rozpočet a rozpočtový výhled na 3 roky včetně 
změn těchto dokumentů v rámci rady ŠPO a školské rady, jedním z kritérií schválení rozpočtu, 
je požadavek, že kumulativní ztráta školy nesním překročit 1/6 ročního rozpočtu školy.  

 Škola má finanční řízení. 

 Škola má zpracovaný dlouhodobý investiční plán, zřizovatel pomáhá se zajištěním finančních 
prostředků pro jeho realizaci. 

 Škola vytváří od roku 2020 rezervní fond, jehož cílový rozsah je 25% aktuálního rozpočtu školy 
a roční příspěvek do rezervního fondu odpovídá nejméně 5% celkového normativu na žáky za 
daný rok. O využití prostředků z rezervního fondu rozhoduje rada ŠPO na návrh ředitele školy. 

4. Školní komunita rodičů a dětí je spokojená. Zřizovatel a škola společně vytvářı́ výročnı́ 
evaluaci školnı́ho roku. 

 V pedagogické koncepci školy je obsaženo poskytování zpětné vazby průvodcům žáky. 

 Různé formy zpětné vazby jsou pravidelnou a běžnou součástí všech větších akcí, které škola 
pořádá. 

 Mezi konkrétní nástroje, které již škola využívá k budování spokojenosti rodičů, patří tripartity, 
rodičovské kavárny a školní slavnosti. 

 Evaluační (jarně-letní) sněm ZaHRAdy je hlavním nástrojem zpětné vazby poskytované školní 
komunitou škole, další konkrétní nástroje budou probrány na nejbližším školním sněmu. 

 Zřizovatel je iniciativní v zajištění zpětné vazby škole. 

 

Sněm ZaHRAdy 
Sněm sloužı́ společně s ředitelem škol jako rozhodovacı́ orgán školy. Sněm školy si podrobněji stanovuje 
pravidla svého jednánı́ a složenı́, způsob rozhodovánı́ a pravomoce nad rámec stanov spolku. Organizaci 
Sněmu ZaHRAdy má na starost Skolská rada ZaHRAdy. Clenem Skolské rady ZaHRAdy za zřizovatele bude 
vždy koordinátor Hnı́zda a člen výboru Hnı́zda za ZaHRAdu. Hlavnı́m styčným pracovnı́kem pro operativnı́ 
komunikaci a spolupráci mezi zřizovatelem a školou ZaHRAdou je koordinátor Hnı́zda. 

Sněmu se mohou účastnit všichni rodiče dětı́, kteřı́ majı́ své děti v ZaHRAdě, ať už jsou nebo nejsou členy 
Hnı́zda, dále žáci ZaHRAdy, vedenı́ školy a všichni kmenovı́ pracovnı́ci školy (s pracovnı ́ smlouvou). 
Zřizovatel zde vědomě své pravomoce dává do rukou těch, kterých se škola aktuálně týká, a věřı́ ve sklı́zenı́ 
plodů dlouhodobého pěstovánı́ kolektivnı́ moudrosti. Sněm oficiálně rozhoduje 2/3 většinou přı́tomných, 
ale přednostně usiluje o dosaženı́ mı́ry konsensu, kdy nikdo z přı́tomných nenı́ proti a kdo váhá může 
sdı́let své obavy či otázky bránı́cı́ mu dát navrženému řešenı́ zelenou. 

Sněm ZaHRAdy nad rámec zřizovatelských povinnostı́ obsažených ve stanovách rozhoduje o: 

 závazcı́ch školy ve vztahu k prostorám, pokud tyto závazky přesahujı́ v jednom kalendářnı́m roce 
500 tis. Kč. Obecně prostory řešı́ ředitel s provoznı́m týmem školy společně s koordinátorem 
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Hnı́zda. Konečné rozhodnutı,́ napřı́klad před podpisem nájemnı́ smlouvy předkládajı́ sněmu, 
který se musı́ v takovém přı́padě sejı́t operativně, pokud to vyžadujı́ okolnosti. 

 základnı́m pedagogickém směřovánı ́ na úrovni základnı́ch principů, o výběru pedagogického 
směru nebo základnı́ východiscı́ch, jaká jsou obsažena např. v N-teru, 

 výši školného a obecném nastavenı́m slev na školném, 

 půjčkách/úvěrech Hnı́zda pro ZaHRAdu, 

 kritériı́ch přijı́mánı́ nových žáků, 
 kapacitě ročnı́ku, počtu dětı́ ve třı́dě, dělenı́ dětı́ do trojročı́ nebo jiných skupin. 

Nově již Sněm neschvaluje nové průvodce, ani nebudou poskytovány celé školnı́ komunitě životopisy a 
motivačnı́ dopisy všech uchazečů při probı́hajı́cı́ch výběrových řı́zenı́ch. Také oproti staré zvyklosti Sněm 
přestává schvalovat přijı́mánı́ rodin, které nově se zápisem do školnı́ komunity vstupujı́. Jak novı́ průvodci, 
tak nové rodiny se na Sněmu mohou přestavit a být Sněmem přivı́táni. 

Závazkem vedenı́ školy je sněm informovat o zásadnı́m děnı́ ve škole ze své iniciativy i na výzvu zřizovatele 
zastoupeného koordinátorem. Sněm má právo se vyjádřit ke všem věcem i nad rámec jeho rozhodovacı ́
kompetence. 

Návrh usnesení: „Sněm souhlasí s tímto nastavením svých pravomocí.“ 

 

Cyklus strategického plánovánı́ 
Strategické plánovánı́ ZaHRAdy iniciuje koordinátor Hnı́zda. Plánovánı́ a jeho pravidelné revize se účastnı́ 
dalšı́ zástupci Hnı́zda. O výsledném plánu je Hnı́zdo informováno na Sněmu ZaHRAdy, nepodléhá však 
jeho schválenı́. Pro potřeby realizace bude škola ZaHRAda tvořit ročnı́ realizačnı́ plány.  

Na vı́kendovém jarně-letnı́m bude Sněm ZaHRAdy informován o strategickém plánu jako takovém, a o 
prvnı́ch krocı́ch v jeho naplňovánı́.  

Lednový Sněm dostane informaci o plněnı́ strategického plánu. Zároveň bude prostorem pro informovánı́ 
o přı́padných úpravách a změnách. 

Každoročnı́ revize strategického plánu pak proběhne vždy v prvnı́m čtvrtletı́ roku. Revidovaný strategický 
plán bude pro informaci předložen jarně-letnı́mu Sněmu. 
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Cı́le pro ředitele školy 

Rediteli školy jako hlavnı́ osobě zodpovědné za rozvoj školy se pro potřeby prioritizace jeho činnosti a 
následného hodnocenı́ ze strany zřizovatele stanovujı́ pro obdobı́ trvánı́ tohoto strategického plánu 
následujı́cı́ cı́le. 

1. V zářı́ 2025 bude mı́t Skola ZaHRAda 120 dětı́ v šesti třı́dách. 
2. Kumulativnı́ ztráta Skoly ZaHRAda nesmı́ překročit 1/6 ročnı́ho rozpočtu školy. 
3. Do srpna 2021 bude schváleno navýšenı́ kapacity školy. 
4. V průběhu realizace tohoto strategického plánu ředitel zajistı́ vždy adekvátnı́ počet pedagogů. 
5. Reditel každoročně do 15. 10. zajistı́ schválenı́ výročnı́ zprávy a ohlášenı́ počtu žáků 

prostřednictvı́m systému vykazovánı́ MSMT. Dále každoročně do konce ledna zajistı́ žádost o 
státnı́ financovánı́. 

6. Reditel zajistı́ vhodné prostory pro školu. Ideálnı́ prostory bude mı́t škola k dispozici nejpozději 
do roku 2028. Vyjde-li dohoda o prostorách v Předklášteřı́, budou ve stavu před rekonstrukcı́ 
k dispozici od srpna 2021. Zároveň k tomuto termı́nu bude hotov projekt rekonstrukce. 

7. Reditel zajistı́ v součinnosti se zřizovatelem zpracovánı́ PR strategie školy a jejı́ plněnı́ tak, aby se 
podařilo zatraktivnit ZaHRAdu pro dalšı́ profesionály. To se projevı́ většı́m počtem zajı́mavých 
účastnı́ků výběrových řı́zenı́, stážistů i dobrovolnı́ků. Strategie bude hotova do konce školnı́ho 
roku 2020/21. 

8. Do konce roku 2024 absolvujı́ všichni stávajı́cı ́průvodci odpovı́dajı́cı́ Montessori kurz. 
9. Novı́ pedagogové budou proškoleni v Montessori pedagogice do třı́ let od svého nástupu, 

nejpozději do pěti let. 
10. Skola bude mı́t uzavřené partnerstvı́ s obdobnou zahraničnı́ školou do konce června 2022. 
11. Každoročně do poloviny prosince předložı́ ředitel ve spolupráci s rozpočtovou skupinou ke 

schválenı́ radě SPO a k projednánı ́školské radě rozpočet školy na přı́štı́ kalendářnı́ rok. Reditel 
zároveň odpovı́dá za plněnı́ schváleného rozpočtu. 

12. Spolu s rozpočtem na nadcházejı́cı́ kalendářnı́ rok ředitel školy aktualizuje a předložı́ k informaci 
rozpočtový výhled na tři kalendářnı́ roky dopředu včetně investičnı́ho plánu. 

13. Reditel je odpovědný za udrženı́ systému zapojovánı́ dobrovolnı́ků minimálně ve stávajı́cı́m 
rozsahu (tj. nejméně dva dobrovolnı́ci, z toho jeden španělsky mluvı́cı́). 

14. Reditel je odpovědný za plněnı́ rezervnı́ho fondu nejméně v minimálnı́m stanoveném rozsahu, 
tj. 5% z celkového normativu na žáky za rok. 

15. Reditel zajistı́, aby se mzdy v ZaHRAdě pohybovaly alespoň na úrovni tabulkových platů ve 
státnı́m školstvı́. 
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Cíle ředitele pro rok 2020: 
1. Do konce srpna 2020 ředitel předložı́ zástupcům zřizovatele ke schválenı́ ucelenou koncepci 

vzdělávánı́ (Skolnı́ vzdělávacı́ program), který bude v průběhu následujı́cı́ho školnı́ho roku 
upravovat. 

a. Konečná podoba SVP pro všech 9 ročnı́ků bude hotova do konce srpna 2021 a následně 
revidována na konci obdobı́ tohoto strategického plánu, tj. rok 2025. 

2. Do konce srpna vznikne „Manuál pro rodiče“ na ZaHRAdu. 
3. Do konce července 2020 ředitel předložı́ zřizovateli návrh podmı́nek systému sabatiklů pro 

pedagogické pracovnı́ky. 
4. Do konce července 2020 ředitel předložı́ směrnici upravujı́cı́ podmı́nky poskytovánı́ vzdělávánı́ 

pedagogickým pracovnı́kům v rozsahu nad 20tis. Kč v jednotlivém přı́padě. 
5. Do zářı́ 2020 budou zajištěny prostory pro školu tak, aby mohlo být požádáno o navýšenı́ kapacity 

o minimálně 16 žáků. 
6. Od začátku zářı́ 2020 ředitel zavede pilotnı́ systém zpětné vazby pro pedagogy. Tento systém bude 

komplexně propracovaný do konce školnı́ho roku 2020/2021. 
7. Do konce února 2021 ředitel dokončı́ Montessori kurz. 
8. Spolu s rozpočtem školy na rok 2021 ředitel předložı́ ke schválenı́ 

a. investičnı́ plán na obdobı́ 2021-2025, 
b. finálnı́ směrnici upravujı́cı́ systém sabatiklů, která bude obsahovat i finančnı́ analýzu 

dopadu zavedenı́ systému sabatiklů pro pedagogické pracovnı́ky, 
c. návrh na změnu školného. 

9. Na konci roku 2020 bude vytvořen rezervnı́ fond a bude naplněn nejméně v minimálnı́ 
stanoveném rozsahu (tj. cca 160 tis. Kč). 
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Klı́čové milnı́ky strategického plánu 
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Přı́lohy 

Koncepce ZaHRAdy jako přátelské školy 
 

  



PŘÍLOHY  
 

 

Stránka 24/29 
 

Dvanáctero 
1. Škola je místem vzájemného respektu a svobody 
Počítáme s tím, že děti jsou naprosto jedinečné ve svých schopnostech, nadáních, snech a tužbách. Tuto jedinečnost 
respektujeme a podporujeme rozvoj individuálních talentů. Děti se navzájem liší i tím, kolik svobody a odpovědnosti v 
danou chvíli unesou - některé děti potřebuji více stimulů a nabídek, jiné více prostoru k vlastnímu zkoumání. 
 
2. Škola je bezpečným prostorem 
Učíme se rozlišování vlastního a cizího prostoru (obrazně i doslova), nastavování osobních hranic a respektování hranic toho 
druhého. Učíme se pojmenovávat to, co se v nás odehrává, i to, jak s pocity a emocemi zacházet. Pravidelně vytváříme 
bezpečný prostor pro sdílení toho, co prožíváme, co si přejeme, co nás zrovna zajímá či trápí. S emocemi pracujeme i 
průběžně v situacích, kdy přirozeně vyplouvají na povrch. Snažíme se komunikovat otevřeně a nenásilně. 
 
3. Děti mají vliv na obsah, tempo, způsob a hloubku svého učení. 
Respektujeme to, že každé dítě potřebuje ke zvládnutí určité dovednosti jiné množství času a jiné podmínky. Podporujeme 
učení, které je v souladu s vnitřní motivací dítěte. Jsme si vědomi toho, že toto učení je přirozené a efektivní. Vedeme děti 
ke schopnosti směřovat a řídit své učení. 
 
4. Učíme se životem, skutečnými situacemi na skutečných věcech. 
Děti se mnohé ze základních dovedností mohou naučit jaksi mimochodem, pokud jsou dostatečně vystavovány reálným 
výzvám a zároveň jim jsme nablízku s nabídkou pomoci. Snažíme se dávat prostor učení, které vyplývá ze skutečných 
situací, zároveň však využíváme i didaktické pomůcky a učebnice. Chceme dětem dopřát dostatek času k nejrůznějším 
pokusům i omylům. Ve škole, stejně jako v životě, jsou omyly přirozenou součástí lidského hledání a nenahraditelným 
zdrojem informací. 
 
5. Hodnocení není cílem, ale podpůrným prostředkem. 
Velmi si ceníme samotného procesu učení či tvoření. Respekt k jedinečnosti pro nás znamená mimo jiné absenci 
univerzálního hodnocení. Smyslem našeho způsobu hodnocení má být napomoci dítěti v růstu a pokroku v dané oblasti. 
Využíváme k tomu různých forem zpětné vazby, popisného slovního hodnocení, přirozených důsledků a pravidelné společné 
i individuální reflexe. Neznámkujeme. 

 
6. Škola je místem pro všestranný rozvoj člověka a pro spolupráci. 
V naší škole podporujeme všechny stránky člověka – jeho duševní, mentální, tělesný a sociální rozměr. Rozvíjíme paměť, 
logiku, kritické myšlení, umělecké vyjádření, schopnost empatie a komunikace, práce s tělem, praktické dovednosti i 
řemeslnou zručnost. Spontánní hru dětí považujeme za přirozený a účinný způsob učení. Podporujeme děti ve vzájemné 
spolupráci, kdy každý přináší svůj díl a tím obohacuje celek. 
 
7. Průvodci aktivně vytvářejí podnětné prostředí. 
Učitele v naší škole nazýváme průvodce, protože jejich role je především provázet děti procesem učení – podporovat vzniklé 
zájmy, otevírat dětem různé pohledy na svět a vzájemné souvislosti. Průvodci spoluvytváří dlouhodobou koncepci 
vzdělávání, připravují pro děti nabídku činností, vymýšlí témata společných projektů a zároveň dávají prostor tomu, co 
vychází z dětí samotných. 
 
8. Jsme otevření různým přístupům ke vzdělávání, které sebou přináší současný svět. 
Při tvorbě konkrétních aktivit se inspirujeme Montessori, Waldorfskou a Intuitivní pedagogikou. Využíváme prvků 
kritického myšlení, badatelské výuky, kooperativního učení, projektového učení a při tom všem dáváme velký prostor dětem 
pro jejich vlastní nápady a projekty. Velkou inspirací jsou nám demokratické školy. Spolupracujeme s jinými školami a 
institucemi, navázané vztahy umožňují vzájemný rozvoj a obohacení. 
 
9. Děti jsou ve škole ve věkově rozmanité skupině. 
Podobně jako trávíme život mezi lidmi různého věku, jsou děti v naší škole ve věkově smíšených třídách, čímž vytváříme 
přirozené prostředí, kde děti navzájem těží z věkové rozmanitosti. 
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10. Příroda a kontakt s ní jsou důležitou součástí života školy. 
Jsme přesvědčeni, že pobyt v přírodním prostředí je pro děti zdravý a inspirativní. Příroda podporuje dětskou fantazii, 
svobodné tvoření, bádání a zkoumání. Pobyt v přírodě vede děti k citlivějšímu vnímání jejích zákonitostí a ohleduplnějšímu 
chování a respektu vůči ní. Sebelépe vybavená učebna nemůže plnohodnotně nahradit přírodní prostředí a reálný svět. 
 
11. Rodiny dětí jsou nedílnou součástí školy. 
Rodiče spoluvytvářejí atmosféru i samotné dění ve škole. Mohou nabídnout ostatním nahlédnutí do své profese či zájmů 
nebo se jednoduše účastnit školního dne se svými dětmi. Podílí se na veškerém životě školy včetně slavností, exkurzí a 
výletů. Mnohé z programů školy jsou otevřené i přítomnosti sourozenců, prarodičů nebo přátel. 

 
12. Jsme součástí celku. 
Cítíme se být součástí místní i globální komunity, součástí lidské společnosti. Vedeme sebe i děti k ohleduplnému a 
zodpovědnému přístupu vůči prostředí, které nás obklopuje. Toto prostupuje obsahem vzdělávání i běžným chodem školy. 
Aktivně se zapojujeme do veřejného života našeho města i širšího okolí. 
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Jednání zástupců obce Předklášteří a ZŠ ZaHRAda, využití budovy bývalé ZIŠ 
v Předklášteří 
13. května 2020, aktualizované po jednání s KHS dne 20. května 2020 

Účastníci jednání: Petra Bendová (starostka obce), Martin Sedláček (místostarosta obce), 
František Brázda (předseda stavební komise), Milan Růžička (ředitel školy), Lenka Ema 
Haumer (vedoucí projektu za ZŠ ZaHRAda), Kateřina Rezková (zástupce zřizovatele školy) 

Motto „Příležitost pro všechny.“ 

 

Vstupní informace: 

- Záměr obce je suterén budovy poskytnout DSO Tišnovsko za účelem vybudování 
vývařovny pro školy a školky v okolí. Přízemí budovy zachovat pro využití obce 
(komunitní aktivity, kroužky zajišťované ZŠ ZaHRAda, apod.). Druhé a třetí 
nadzemní podlaží pronajmout ZŠ ZaHRAda za účelem provozování základní školy a 
školní družiny. (S možností další nástavby v případě celkové rekonstrukce.) 

- Je společný zájem, aby celková rekonstrukce budovy proběhla co nejdříve. Počítá se 
ale se zapojením peněz z dotací, proto reálný termín realizace rekonstrukce je 
v horizontu nejméně tří, spíše pěti let. S ohledem na zapojení různých subjektů je 
možné, že rekonstrukce bude probíhat v několika etapách podle možností 
financování. 

- Je společný zájem, aby se jednalo o dlouhodobé řešení využití budovy. Nabízí se 
množství synergií – zájmové vzdělávání, venkovní učebna, příležitostné využívání 
školy jako zázemí pro větší akce, pořádání společných kulturních a společenských 
akcí a podobně. 

- ZŠ ZaHRAda počítá s využíváním budovy od září 2021, kdy by sem přesunula 2 třídy 
druhého stupně. Přesun celé školy (cca. 100-120 žáků) je reálný v nejdříve od září 
2023 a nejpozději od září 2025. 

- Roční výši nájmu za m2 je možné očekávat cca 340 – 350 Kč. Nájemné by se platilo 
od zahájení využívání budovy, tedy od září 2021. 

- Forma placení nájmu připadá v potaz jak tradiční, tak formou investic do budovy. ZŠ 
ZaHRAda preferuje variantu investic. Očekávaná vstupní investice pro zprovoznění 
budovy je nejméně 600 tis. Kč. 

- Obec Předklášteří počítá, že bude do budovy investovat i vlastní prostředky. 
- Zatím není jasné, co se stávající tělocvičnou (sál?). 
- Počítá se s možností vymezit nějaký menší prostor v nejbližším okolí školy pro její 

výhradní užívání („pozemek školy“, pěstování atd…) 
- První společný stavební krok bude vybudování příjezdové cesty shora, která nebude 

zatěžovat prostor parku. Na financování cesty se nemusejí všechny tři subjekty podílet 
stejnou měrou, je možné, že podíl ZŠ ZaHRAdy by byl menší. 
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- Obec Předklášteří zajistí revize sítí a zařízení v budově. 

 

Plán dalšího postupu: 

Úkol Odpovídá Termín 
Projednání na místě se zástupci KHS ZaHRAda hotovo 
Upřesnit výši nájemného za m2 Předklášteří co nejdříve 
ZaHRAda definuje, co potřebuje v budově 
realizovat před zahájením provozu 

ZaHRAda viz. níže 

Revize, zjištění aktuálního stavu všech sítí v budově Předklášteří co nejdříve 
Projekční příprava příjezdové cesty shora Předklášteří  

Realizace příjezdové cesty shory 
Předklášteří, 
ZaHRAda, 
DSO 

 

Projektová příprava pro zprovoznění budovy 
„Uvedení do původního stavu“ 

ZaHRAda, 
Předklášteří 

do konce června 
2020 

Žádost o souhlas obce s provozováním školy o 
maximální kapacitě 140 žáků na území obce včetně 
školní družiny a školního klubu. 

ZaHRAda 
do konce června 
2020 

Příprava smlouvy o smlouvě budoucí 
Předklášteří, 
ZaHRAda 

do konce června 
2020 

Začlení plánu rekonstrukce budovy do 
strategického rámce MAP vzdělávání 

ZaHRAda červenec 2020 

Schválení pronájmu zastupitelstvem obce  
červenec – září 
2020 

Žádost na MŠMT o navýšení kapacity a zapsání 
nového místa vzdělávání 

ZaHRAda září 2020 

Zprovoznění budovy pro základní užívání „do 
původního stavu“ 

 
září 2020 – srpen 
2021 

Zahájení výuky a některých kroužků ve 
zprovozněných prostorách 

ZaHRAda září 2021 

Zpracování záměru celkové rekonstrukce budovy, 
architektonická studie 

Předklášteří, 
DSO, 
ZaHRAda 

 

Projekční příprava celkové rekonstrukce budovy   
Zajišťování finančních prostředků, „grantování“   
Celková rekonstrukce budovy   
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Známé potřeby ZŠ ZaHRAda pro zprovoznění budovy „do původního stavu“: 

(Neplánujeme žádné zásadní stavební úpravy, proto by to mohlo jít bez stavebního povolení, 
projektu a podobných věcí.) 

- Revize veškerých sítí a zařízení (elektro, topení, sanita a kanalizace, voda) 
- Zasklení a oprava oken 
- Úprava sociálního zařízení v II. nadzemním podlaží podle požadavků KHS (osadit 

stávající sprchy tak, aby mohly sloužit jako chlapecké záchody, dovybavit dívčí 
záchody dle požadavků pro žákyně druhého stupně) 

- Úklidová místnost 
- Zajištění vytápění budovy, přesněji její využívané části (dlouhodobá snaha ZaHRAdy 

je chovat se šetrně k životnímu prostředí) 
- Oprava vstupu do budovy a veškerých chodeb, které budou využívat děti 
- Zabezpečení proti vstupu do prostor, které nebudou využívány 
- Oprava jídelny a výdejny včetně potřebného sociálního zařízení pro personál 

v případě, že není možné řešit výdej obědů jinde v docházkové vzdálenosti (škola, 
školka, domov důchodců, další možnosti?) 

- PBŘ a odpovídající vybavení PO 
- Výpočet denního osvětlení, úprava stávajícího umělého osvětlení podle požadavků 

KHS (projekt, výpočty a realizace) 
- Základní úprava podlah 
- Výmalba 
- Základní akustické řešení 
- Šatna 
- Vybavení tříd 
- Číslo popisné 

 


