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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Základní škola ZaHRAda 

Riegrova 312, 666 01 Tišnov 

IČ: 03 798 798 

www.skolazahrada.cz 

info@skolazahrada.cz 

právní forma: školská právnická osoba 

RED_IZO: 691 007 586 

IZO: 181 066 122 

 

Obor vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:  

79-01-C/01 (Základní škola) 

 

Vedení školy: 

Ředitel školy:  

Mgr. Milan Růžička 

milan.ruzicka@skolazahrada.cz,  

603 179 039 

Statutární zástupkyně ředitele:  

Mgr. Denisa Štěpánková Šauerová 

denisa.stepankova@skolazahrada.cz,  

728 816 131

 

Zřizovatel 

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání 

Hornická 900, 666 03 Tišnov, IČ: 03421201 

Kontakt: tel. 603385917 (Kateřina Rezková), hnizdo@skolazahrada.cz 

Statutární zástupci: Mgr. Kateřina Rezková, Mgr. Miroslava Vyplašilová, Mgr. Viktorie 

Šťastná Ph.D. 

 

Školská rada 

Ing. Andrea Řídká (předsedkyně, zvolená zákonnými zástupci) 

Mgr. Vanda Marečková (zvolená zákonnými zástupci) 

Mgr. Adéla Sukupová (zvolená pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Petr Okurka (zvolený pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Zuzana Kostřicová (jmenovaná zřizovatelem) 

Mgr. Jiří Nešpor (jmenovaný zřizovatelem) 
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Charakteristika školy 

Základní školu ZaHRAda jsme otevřeli 1. 9. 2015. Již od počátku jsme ji koncipovali jako školu 
komunitního typu pro první až devátý ročník základní školy (s věkově smíšenými kolektivy). Začali 
jsme s malým počtem prvostupňových dětí, které nám postupně rostly a přibývaly. V školním roce 
2019/20 otevřela škola celkem 5 tříd s 60 žáky (maximální povolená kapacita školy je 70 žáků). 
 
Vývoj počtu žáků: 

Školský rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Počet tříd 1 1 1 4 6 

Počet žáků 12 16 27 42 60 

Záměr zřizovatele, spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, je do budoucna vybudovat 
úplnou školu o kapacitě 150 žáků se dvěma paralelními třídami v každém trojročí. 
 

A jaká je naše škola? Jakou vizi sdílíme? 

Jsme škola komunitní. Jsme škola založena rodiči. Chceme tvořit školu jako bezpečné místo 
vzájemného obohacování pro děti, celé rodiny i komunitu kolem. Opravdové vztahy a nenásilná 
komunikace mezi námi jsou základními kameny. 
Jsme otevřená „international school“. Chceme tvořit otevřený prostor, kde se setkávají různí lidé a 
různé kultury. Angličtina i další cizí jazyky jsou běžnou a přirozenou součástí všedního dne ve škole.  
Jsme (na cestě k) Montessori. Základním teoretickým i praktickým zdrojem pro vzdělávání je 
systém Montessori pedagogiky, který postupně objevujeme a aplikujeme. 
Vytváříme kulturu péče, důvěry a respektu. Mezi dětmi, dospělými a mezi všemi navzájem. 
 
V ZaHRAdě stavíme na individuálním přístupu k žákům. Je pro nás důležitý jak respekt k sobě 
samým, tak i k ostatním a schopnost vnímat odlišnosti. Usilujeme o rozvinutí a posílení vnitřní 
motivace k učení, kterou si téměř všichni žáci do školy přinášejí. Ve škole není kladen důraz na 
výkon, či vzájemné srovnávání. To se promítá mimo jiné do přístupu k hodnocení – v ZaHRAdě se 
neznámkuje, využíváme slovního hodnocení, podkladem pro hodnocení jsou žákovská portfolia. 
Snažíme se o intenzivní kontakt s reálným světem, přírodou a kulturou. Proto jsme kupříkladu 
zavedli tzv. komunitní pátky s pestrou nabídkou aktivit. 
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Přehled pedagogických pracovníků ZŠ ZaHRAda ve školním roce 2019-2020: 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Milan Růžička 
Ředitel školy, psycholog, školní metodik 
prevence, průvodce ve školní družině 

2 Adéla Sukupová (od 14. 10. 2019 na 
mateřské dovolené) 

Hlavní průvodkyně I. trojročí (Jabloň) 

3 Lenka Ema Haumer (od 16. 12. 2019) Hlavní průvodkyně I. trojročí (Jabloň) 

4 Jana Vorlíčková Průvodkyně I. trojročí (Jabloň) 

5 Pavel Sobek Hlavní průvodce I. trojročí (Třešeň) 

6 Jarmila Zatloukalová Průvodkyně I. trojročí (Třešeň) 

7 Petr Okurka Hlavní průvodce II. trojročí (Líska) 

8 Lenka Vöröšová (do 1. 2. 2020)  Průvodkyně II. trojročí (Líska) 

9 Karolína Jandová (od 10. 2. 2020)  Průvodkyně II. trojročí (Líska) 

10 Martin Mareček  Průvodce jazyky, speciální pedagog 

11 Irena Janíková  Hlavní průvodkyně experimentální třídy 

12 David Dudek (od 1. 12. 2019) Průvodce experimentální třídy 

13 Zuzana Kostřicová  Vedoucí školního klubu a bádání 

14 Tereza Kudlejová (od 16. 12. 2020 na 
mateřské dovolené)  

Průvodkyně ve školní družině 

15 Andrea Řídká (od 1. 1. 2020)  Průvodkyně ve školní družině 

16 Denisa Štěpánková Šauerová (od 1. 2. 2019)  
Statutární zástupkyně ředitele, průvodkyně 
ve školní družině 

 
V průběhu výuky s kolektivem pracují nejméně dva průvodci (pedagogičtí pracovníci), aby bylo možné 
reflektovat individuální potřeby žáků. Snažíme se do výuky zapojit i rodiče a zajímavé externisty, kteří 
ozvláštňují výuku svým zápalem a vhledy z praxe. 
 
Ve výuce a aktivitách školní družiny nám již druhý rok pomáhali zahraniční dobrovolníci přicházející v 
rámci programu Evropského fondu solidarity. Tento rok u nás pobývali: Natalie Renta (Řecko), Maria 
Rumero (Španělsko), Ismail Celik (Turecko). 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků: 
 

Věk průvodců muži ženy 
20 – 30 let 1 1 
31 – 40 let 1 6 
41 – 50 let 3 4 
51 – 60 let 0 0 
Celkem 5 11 
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 
 
Školský rok 2019/20 jsme začínali s týmem pedagogicky plně kvalifikovaných průvodců. V průběhu 
školního roku nám však dvě průvodkyně odešly na mateřskou dovolenou a v létě nás opustili další dva 
průvodci, za které jsme nenašli kvalifikovanou náhradu. Jedná se o velkou výzvu do následujícího 
školního roku.  
 
Přehled nepedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2019/2020: 
 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Dagmar Holemá Účetní, hospodářka 
2 Jana Růžičková Právnička, administrátorka, pověřenec GDPR  
3 Tomáš Sukup Web správce, PR pracovník 
4 Jan Bednář IT technik 
5 Jan Bílek Školník, správce 

 
Nemalou mírou se do práce ve prospěch školy dobrovolnicky zapojují funkcionáři zřizovatelského 
spolku Hnízdo a další rodiče dětí.  
Na kroužcích se podíleli: Anička Černohlávková, Maruška Dvořáková, Tom Sukup, Vít Syrovátka, Lenka 
Vöröšová, Zuzka Janoušková, Viktorie Marečková, Viktorie Šťastná, Šimon Kostřica, Bětka Dvořáková, 
Adam Holda, Eva Kratochvílová, Marie Vozdecká, Milan Růžička.  
Moc všem děkujeme. 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

Naše škola dává velký důraz na vzdělávání a rozvoj pracovníků. Snaží se aktivně vytvářet vhodné 
podmínky (časové i finanční) pro další vzdělávání průvodců. V tomto školním roce vydal ředitel školy 
novou směrnici Pravidla DVPP a čerpání volna v ZŠ ZaHRAda, která specifikuje podmínky dalšího 
vzdělávání, čerpání studijního volna a tzv. sabatiklu, tvůrčího studijního volna po 6-ti letech práce 
v ZaHRAdě. Všichni pracovníci zpracovávají svůj POPR (plán osobního pedagogického rozvoje), který 
konzultují s ředitelem školy a který je základním podkladem jejich profesního i osobního rozvoje. 
 
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2019/20 měl s ohledem na aktuální 
vývoj a směřování školy následující priority: 

Nastartování Montessori vzdělávání 
o Dva průvodci začali studovat velký kvalifikační Montessori kurz (pro období 6-12 a druhý 

pro období 6-15), všichni průvodci se zúčastnili úvodních krátkodobých kurzů Montessori 
pro pedagogy a asistenty.  

o Do školy jsme si přizvali dvě mentorky Montessori pedagogiky, Zuzana Prému a Soňu 
Vlasákovou, které strávily ve škole celkem 14 dní v průběhu celého školního roku, 
ukazovaly metody práce Montessori, poskytovali zpětnou vazbu a supervizi celému 
pedagogickému sboru. 

Erasmus +  
o Díky programu Erasmus + jsme mohli průvodcům poskytnout možnost rozvíjet jazykové 

dovednosti, získávat zkušenosti na jiných zahraničních školách a navázat s nimi 
spolupráci (dva průvodci navštívili Montessori školu v Madridu; dva průvodci byli ve 
Švédsku na kurzu venkovního učení, 1 průvodce navštívil jazykový kurz na Maltě). 
Bohužel kvůli koronavirovým opatřením jsme nemohli realizovat další plánované akce. 

Kvalifikační kurzy 
o S ohledem na personální změny a nekvalifikovanost nových pracovníků nastoupily dvě 

průvodkyně na studium pedagogiky pro školní asistenty a vychovatele;  
o Pro podporu vedení školy (i s ohledem na nastávající sabatikl ředitele) nastoupily dvě 

pracovnice na kvalifikační studium pro ředitele (administrativní pracovnice a statutární 
zástupkyně ředitele) 

Supervize 
o Stavíme na dobrém fungování týmu průvodců. Dobré vztahy, otevřenou komunikaci a 

spolupráci se snažíme podporovat týmovou (20 hodin ročně), či individuální supervizí a 
mentoringem (dle potřeb pracovníků). Dlouhodobě spolupracujeme se společností 
Mansio, v.o.s. 

Průvodci absolvovali velké množství jednorázových kurzů i rozšiřujícího vzdělávání (kurzy Hejného 
matematiky, kurzy intuitivní pedagogiky, ZdrSem - zážitkový kurz první pomoci, formativní hodnocení) a 
mnoho dalších kurzů (často realizovaných v rámci MAP vzdělávání v Tišnově). 
V rámci DVPP využíváme tandemovou výuku a inspirativní návštěvy na jiných školách. Snažíme se, 
aby po každé vzdělávací akci průvodci sdíleli nabyté zkušenosti se svými kolegy a docházelo 
k internímu vzdělávání. 
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ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  
A PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
Zápis k povinné školní docházce se v ZŠ ZaHRAda konal v termínu od 12.4. do 24. 4. 2019. Netypicky 
s ohledem na mimořádné koronavirové opatření proběhnul bez přítomnosti dětí ve škole. Naštěstí měli 
budoucí žáci možnost seznámit se se školou v průběhu Dnů naživo (v úterý 25. 2. 2020 a ve středu 
4. 3. 2020) a průvodci se stávajícími žáky připravili motivační rituál přijímání nových prvňáčků, který se 
konal dne 11. 6. 2020. 
 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Počet Počet odvolání 
o odkladu povinné školní docházky podle § 37  
k 1. 6. 2020 

1 0 

o dodatečném odložení povinné školní docházky 
podle § 37 (k 1. 10. 2019) 

1 0 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 16 0 
o přestupu z jiné základní školy 2 0 

 
 

 
↑ Nové grafické ztvárnění Ústavy školy  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE 
CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP 
V ZŠ ZaHRAda jsou žáci hodnoceni slovně. Využíváme přitom žákovského portfolia a indexů. Dále 
máme zavedený systém individuálních rozhovorů a pravidelných hodnocení v „tripartitě“ žák – rodič 
– průvodce. Žáci jsou postupně vedeni k sebehodnocení. 
 
Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2020: 
 

 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
celkem 

Prospěl/a s 
vyznamenáním 

19 12 10 4 7 3 0 55 

Prospěl/a 0 0 0 2 2 0 1 5 
Neprospěl/a 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 19 12 10 6 9 3 1 60 

 
 
Celkové hodnocení chování žáků k 30. 6. 2020: 

Stupeň chování Počet tj. % všech žáků školy 
1 60 100 % 

 
Hodnocení se řídí samostatnou normou – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 
souladu se ŠVP školy. Snažíme se využívat metody formativního hodnocení, ve které se 
systematicky proškolujeme. Metodicky spolupracujeme s Jiřím Vorlíčkem a Leonou Mechúrovou.  

I v souvislosti se změnou směřování k Montessori pedagogice jsme tento školní rok začali pracovat 
na revizi ŠVP a pravidel hodnocení. Jedná se o dlouhodobý (v zásadě nikdy nekončící) tvůrčí 
proces. V prvním pololetí 2020/21 bychom ale chtěli mít tuto aktualizaci hotovou. 

 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2019/20 neproběhla v Základní škole ZaHRAda žádná prezenční inspekční 
činnost, ani elektronického zjišťování ČŠI. Neevidovali jsme žádný úraz s povinností hlásit ho ČŠI. 
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
Heslo školy: „Učíme se, jak být zdraví a šťastní.“ 
 
Již od zrodu naší školy klademe velký důraz na to, abychom se všichni ve škole cítili dobře a 
bezpečně (a to nejenom děti, ale i průvodci a celá komunita rodin propojená kolem školy). Chceme, 
aby škola byla hravým prostorem podporujícím radost z objevování i samotného bytí. 
Prevenci sociálně patologických jevů je proto přirozeně věnována velká pozornost.  
Školní strategie se opírá o vypracovaný minimální preventivní program, jenž je přílohou školního 
řádu. V něm byli pro školní rok 2019-20 stanoveny následující cíle:  

1. Krátkodobé cíle:   
• průběžné mapování potřeb primární prevence  
• vlastní realizaci specifické i nespecifické primární prevence 
• budování vztahů mezi jednotlivými žáky, mezi žáky a průvodci, a taky rodiči 

2. Střednědobé cíle  
• větší zapojení rodičů do dění školy, neustálá práce na budování komunity školy 
• tvorba vlastních preventivních projektů 
• nákup metodických materiálů a potřebné literatury 

3. Dlouhodobé cíle  
• výchova ke zdravému životnímu stylu 
• rozvoj a podpora sociálních kompetencí 
• další vzdělávání pracovníků školy, supervize, práce na vztazích v rámci pracovního 

kolektivu – jako pozitivní vzory vztahů pro žáky 
• navazování spolupráce s nejrůznějšími organizacemi a institucemi 

Co se nám v proběhlém školním roce se nám povedlo?  
Z krátkodobých akcí jsme se věnovali bezpečnému chování v dopravě i prevenci závislostí. 
Pokračujeme s prevencí v oblasti bezpečného pohybu na internetu a moderních závislostí 
spojených s užíváním různých zařízení. 
Z práce dlouhodobého charakteru se nám dařilo pracovat s dynamikou školních tříd zejména 
prostřednictvím pravidelných kruhů i specifiky zaměřených lekcí, které realizoval školní psycholog. 
V rámci prevence považujeme za nejdůležitější vytváření zdravých vztahů a rozvoj nenásilné a 
otevřené komunikace. V této oblasti máme velkou podporu zřizovatele školy. Díky jeho pravidelným 
akcím se daří navzájem propojovat rodiny a budovat blízké vztahy a důvěru v komunitě školy. 
Spolek organizuje pravidelné výpravy rodin do přírody (v tomto roce do Vysokých Tater, Jeseníků, 
Rychlebských hor, na Vysočinu, v údolích řek a hor), pořádá školní ples a další komunitní akce 
(např. seminář „Budování komunity podle Scotta Pecka“). 
Rodiče a zřizovatel se taky významně podílí na výchově ke zdravému životnímu stylu, kdy rodiče 
pro školu pravidelně zabezpečují zdravé a chutné občerstvení na akcích školy. Děkujeme. 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI 

Spolupráce s rodiči žáků a dalšími členy školní komunity 

Budujeme komunitní školu, proto jsou rodiny žáků (a to i těch budoucích) významnou součástí 
života školy. Je doporučováno, aby se vždy alespoň jeden zákonný zástupce žáka ZaHRAdy stal 
členem spolku Hnízdo, který školu zřizuje. Rodiče a školní komunita tak získávají větší vhled do 
fungování školy a mají možnost jej systémově ovlivňovat. Rodiče se zároveň mohou stát členy 
orgánů zřizovatele a školy (výbor a dozorčí rada spolku, rada školské právnické osoby, školská 
rada, různé pracovní skupiny). Všichni se pravidelně scházíme na členské schůzi spolku a Sněmu 
ZaHRAdy.  
 
Pravidelné akce školy pro rodiče žáků: 

 Sněm ZaHRAdy (4x ročně – 2 víkendové a 2 odpolední) 

 rodičovské kavárny (8x ročně – setkávání rodičů s průvodci jednotlivých tříd) 

 tripartitní setkání ve složení: rodič-žák-průvodce (1x za pololetí, dle potřeby častěji) 

 vzdělávací akce pro rodiče nebo veřejnost pořádané školou a zřizovatelem (v tomto roce 
zejména týkající se Montessori vzdělávání, tajemství finského školství)   

 organizované slavnosti (komunitní zahájení školního roku, Vánoční slavnost, školní ples, 
závěrečná akademie) 

 pracovní skupiny (náplň a četnost setkávání dle typu a potřeb dané skupiny) 

 dobrovolnická činnost například při budování školní zahrady, stěhování, kroužcích atd… 

Při všech slavnostech, dílnách, společenských i sportovních aktivitách se dále počítá se 
zapojováním celých rodin (tedy včetně sourozenců, prarodičů i přátel žáků). Tím se snažíme naplnit 
ideu školy jako osy komunitního dění.  
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Veřejné fungování na Tišnovsku 

Jednou ze základních vizí Základní školy ZaHRAda je snaha být „součástí místní i globální 
komunity“. Proto se společně se zřizovatelem, spolkem Hnízdo, snažíme budovat spolupráci s 
ostatními subjekty na Tišnovsku. Činíme tak prostřednictvím následujících aktivit: 

 Vystupujeme na tišnovských trhových slavnostech a jiných akcích města a dalších organizací 
na Tišnovsku  

 Každoročně pro školy i širokou veřejnost pořádáme festival dokumentárních filmů s lidskoprávní 
tématikou „Jeden svět“. (Tradičně jde o největší vzdělávací akci na Tišnovsku s dopadem přes 
1000 žáků. Letos byl odložen na podzim.)  

 Pořádáme vzdělávací akce v oblasti vzdělávání (např. přednáška na téma finského školství, 
Montessori pedagogiky) 

 Zapojujeme se do projektu MAP vzdělávání II., který zaštiťuje MAS Brána Vysočiny a město 
Tišnov (aktivní účast v pracovních skupinách, využívaní nabízených vzdělání, členství v řídícím 
orgánu, spoluorganizování semináře i pro jiné školy) 

 Spolupracujeme se spolkem Hojnost na akcích podporujících odpovědný přístup k přírodě, 
krajině a potravinám (Vodní dny, přednášky, akce pro Fairtrade apod.) 

Bohužel ve školním roce 2019/2020 bylo mnoho chystaných akcí zrušeno nebo posunuto kvůli 
koronavirovým opatřením.  

 
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTERY 
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Udržujeme lokální partnerství se ZUŠ Tišnov, Gymnáziem Tišnov, SVČ Inspiro, ZŠ 28. října a ZŠ 
Smíškova. Jsme plně zapojeni do navazujícího projektu MAP vzdělávání II., který zaštiťuje MAS 
Brána Vysočina a město Tišnov. V tomto projektu náš zástupce vede pracovní skupinu financování. 
Spolupracujeme s vícero alternativními školami, zejména se ZŠ Five Star Montessori Brno, ZŠ 
Slunovrat Brno, ZŠ DiviZna Kuřim. Zároveň jsme tento rok pomáhali dalším skupinám plánujícím 
založení vlastní školy. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V 
RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
Základní škola ZaHRAda nebyla ve školním roce 2019/20 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 
Rada školské právnické osoby Základní škola ZaHRAda schválila podle § 132 odst. 1 písm. d) 
školského zákona následující účetní závěrku Základní školy ZaHRAda za rok 2019, tj. rozvahu a 
výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2019. 
 

VÝNOSY Kč 
Výnosy celkem 5 709 220 
1. Výnosy z hlavní činnosti - školné 938 760 
2. Transfery - normativ JMK, Šablony MŠMT, Erasmus +, IROP 4 549 629 

3. Dary 5 600 
4. Ostatní výnosy 55 259 
NÁKLADY Kč 
Náklady celkem 5 827 720 
1. Náklady na mzdy pracovníků (prac. poměr, DPP) 2 712 365 
2. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 766 675 
3. Ostatní osobní náklady  179 928 
4. Ostatní provozní náklady (nájemné, energie, voda, topení) 480 817 
5. Náklady na učebnice, školní potřeby a učební pomůcky, 
cestovné a vstupy na školní akce, softaware 

886 470 

6. Režijní náklady (kancelářské potřeby, čisticí prostředky apod.) 203 976 
7. Opravy a udržování 2 999 
8. Náklady na reprezentaci  16 885 
9. Ostatní služby (telefony, internet, poštovné apod.) 61 368 
11. Vzdělávání pracovníků (kurzy, supervize) 257 274 
12. Jiné provozní náklady (pojištění, revize, poplatky) 22 236 

13. Poradenství – BOZP, právní, metodická podpora 51 903 
14. Ostatní finanční náklady 30 843 
Výsledek hospodaření - 118 499 
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Název projektu 
Celková 

výše dotace 
Zdroje 

financování 
Stručný popis projektu 

Šablony II. ZŠ 
ZaHRAda 

564 292 Kč MŠMT 

Projekt je dvouletý, s termínem ukončení 31.01. 2021. 
Zaměřujeme se především na personální podporu 
školy a rozvoj polytechnického a přírodovědného 
vzdělávání. 

Erasmus – 
vzdělávání učitelů 

515 738 Kč EU, vlastní zdroje 
V rámci projektu jsou podpořené mobility průvodců. 
Popis uvádíme v jiných kapitolách. 

Jeden svět   20 000 Kč 
Město Tišnov, 
vlastní zdroje 

Festival dokumentárních filmů s lidskoprávní 
tématikou 

Volnočasové 
aktivity  

   5 000 Kč Město Tišnov Podpora volnočasových aktivity školy 

Úprava školní 
zahrady Tišnov 

425 000 Kč 
Státní fond 
rozvoje životního 
prostředí 

Vybudování nové přírodní zahrady v areálu školy o 
rozloze 410 m2. Realizace projektu spadá především 
do následujícího školního roku. 

Uzpůsobení ZŠ 
ZaHRAda 
vzdělávacím 
potřeba žáků 

1 890 471 Kč IROP 

V tomto šk. roce byl projekt ukončen. V rámci něj byl 
vybudován bezbariérový vstup do budovy, oddělení 
prostor ZŠ ZaHRAda od ostatních provozů, 
vybudování odborných učeben vaření, IT a cizích 
jazyků.  

 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
Díky našemu zřizovateli jsme mohli již druhým školním rokem využít zahraniční dobrovolníky v 
rámci Evropského fondu solidarity. Tento rok k nám přijeli tři dobrovolníci – z Řecka, Španělska a 
Turecka. Zapojili se do jazykového vzdělávání, do provozu školní družiny i do dalších činností školy. 
Cílem bylo podpořit mezinárodní rozměr školy a dosáhnout toho, aby cizí jazyk byl běžnou součástí 
života školy. Podařilo se více než to. Všichni tři vnesli do školy nové podněty a obohatili žáky 
zejména svými zájmy (historie, poznávání své kultury, fotbal, jóga). Navzdory komplikacím (s 
vyřizováním víz a řešením koronavirové situace) jsme vzájemně hodnotili jejich působení jako velmi 
přínosné a v tomto projektu hodláme pokračovat i v dalších letech. 
 
V tomto školním roce se nám podařilo získat prostředky na mobility pedagogických pracovníků 
školy v rámci programu Erasmus+. Zaměřili jsme se především na budování zkušenostní sítě v 
oblasti priorit našeho vzdělávání (venkovní výuka, Montessori pedagogika). Podpořili jsme taky 
jazykovou vybavenost našich pedagogů. 
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ZÁVĚR 
 

Školní rok 2019-2020 byl pátým školním rokem ZŠ ZaHRAda a nesl se ve znamení stabilizace  
a vyjasňování směřování školy.  
Hlavním leitmotivem bylo postupné zavádění Montessori pedagogiky do fungování školy. To se 
odehrávalo na vícero rovinách: 

• proškolením průvodců (vytvořili jsme nové pravidla dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které stanovují povinnost průvodců absolvovat kvalifikační Montessori kurz do 
určité doby; někteří průvodci již na kurzy nastoupili; máme pravidelné Montessori metodické 
vedení) 

• postupným zavedením Montessori metody do výuky (nejvíce se projevilo v třídách prvního 
trojročí) 

• započatou revizí stávajícího ŠVP školy, na které pracovali průvodci celý školní rok a v rámci 
které bylo školní komunitou schváleno tzv. Desatero – základní vzdělávací principy ZŠ 
ZaHRAda 

• důsledky do celého provozu s potřebou revidovat všechny směrnice (zejména provozní řád, 
školní řád, vnitřní řád školní družiny a školního klubu) 

Druhým velkým úkolem tohoto školního roku bylo řešit místo vzdělávání naší školy.  
Od začátku školního roku jsme mohli znovu začít využívat zrekonstruované prostory v budově 
Riegrova 312, které jsme opravili s podporou projektu IROP, a zároveň jsme rozšířili pronajímanou 
plochu v budově na Bezručově 21. Vytvořili jsme tak skvělé zázemí pro aktuální potřeby naší školy.  
Víme však, že s plánovaným nárůstem počtu žáků nebudou ani tyto prostory do budoucna 
dostatečné. Současně jsme byli městem Tišnov obeznámeni s tím, že nebudeme moci dlouhodobě 
setrvat v aktuálně pronajímaných prostorách na Riegrové 312. Proto jsme tento rok akutně řešili 
nové místo vzdělávání pro naši školu. Povedlo se zahájit jednání s obcí Předklášteří o pronájmu 
nevyužité budovy bývalé speciální školy, z čehož máme radost.  

Tento školní rok byl i rokem, kdy naše experimentální „svobodná“ třída získala akreditaci a 
1. 9. 2020 začala fungovat jako samostatná základní škola CoLibri pod společným zřizovatelem.  
Přejeme mnoho štěstí a těšíme se na vzájemnou spolupráci.  

Po těchto změnách a rozšířením školy co do počtu zaměstnanců bylo nutné provést organizační 
změny, které vyústily k přijetí nového organizačního řádu. Vyjasnil kompetence a působnost 
jednotlivých orgánů školy a zřizovatele, rozdělil organizaci na jednotlivé obory, které mají své 
vedoucí (odbor vedení, základního vzdělávání a zájmového vzdělávání). 
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Velkým organizačním vývojem prošel i zřizovatel školy – Hnízdo, spolek pro komunitní vzdělávání. 
Stal se zřizovatelem další školy a přijal výzvu přejít z dobrovolnické báze fungování na 
profesionální. Zároveň ale zůstala jeho důležitá funkce – být významným činitelem pro formování 
komunity kolem zřizovaných škol. Pro život školy byly tyto organizační změny na straně zřizovatele 
velmi důležité a přejeme, ať se nám všem daří naše cíle naplňovat. 

Po pěti letech řízení školy představil ředitel školy Milan Růžička svojí Koncepci rozvoje školy 
ZaHRAdy 2020-25. Zřizovatel ji prostřednictvím Sněmu ZaHRAdy schválil a tím potvrdil ředitele pro 
další funkční období. Umožnil také řediteli požadované roční tvůrčí a studijní volno. Proto jsme část 
školního roku věnovali hledání a zaškolení jeho zástupce, což se nám povedlo. Školu bude ve 
školním roce 2020/2021 vést statutární zástupkyně ředitele Denisa Štěpánková Šauerová. Řediteli 
přejeme načerpání velkého množství inspirace a sil. 

A když už se zdálo, že je po zásadních změnách a nastane klidné, stabilizační období, přišel 
koronavirus a návazná mimořádná opatření. Naše škola se přesunula do on-line prostředí a 
průvodci se spolu s dětmi učili, jak efektivně využít technologie pro komunikaci i vzdělávání. I toto 
období jsme zvládli a zejména ve druhém trojročí distanční výuka dobře fungovala.  

Zároveň bylo po znovuotevření školy krásné vidět, jak se děti do školy těší a jakou mají radost z 
osobního setkání s kamarády a průvodci. I pro takové chvíle stojí zato školu tvořit.  
Velmi nás těší výsledek dotazníkového šetření mezi rodiči, který potvrdil pozitivní vnímání školy, 
dobré vztahové naladění a spokojenost s fungováním školy. Zároveň rodiče poskytli zajímavé 
podněty k rozvoji školy. 

Vnímáme, že jsme škola, která se tvoří jako zahrada. Mnoho z toho, co zasadíme, vykvete až 
napřesrok, nebo se pořádně rozroste až za let několik. Něco se neujme, něčemu se daří výborně. 
Tento rok jsme leccos sklidili a založili spoustu nových záhonů. Ať na nich v příštím roce převládne 
zdravý a šťastný život.  

 

 

                                                     


