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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 (v tomto šk. roce na sabatiklu):  

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), info@spolekhnizdo.cz  

Statutární zástupci: Mgr. Kateřina Rezková, Mgr. Miroslava Vyplašilová, Mgr. Viktorie Šťastná Ph.D. 

 

Školská rada 

Mgr. Jiří Nešpor (předseda, zvolený zákonnými zástupci) 

Mgr. Vanda Marečková (zvolená zákonnými zástupci) 

Mgr. Jarmila Zatloukalová (zvolená pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Zuzana Kostřicová (zvolená pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Kateřina Rezková (jmenovaná zřizovatelem) 

Mgr. Viktorie Šťastná (jmenovaná zřizovatelem) 

 

 

http://www.skolazahrada.cz/
mailto:info@skolazahrada.cz
mailto:milan.ruzicka@skolazahrada.cz
mailto:denisa.stepankova@skolazahrada.cz
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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 třídními kolektivy v tzv. trojročích). Postupně nám 

narůstá počet žáků. V školním roce 2020/21 otevřela škola celkem 7 tříd s 67 žáky (maximální povolená kapacita 

školy byla 70 žáků). 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. 

 

Vývoj počtu žáků: 

Školský rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Počet tříd 1 1 1 4 6 7 

Počet žáků 12 16 27 42 60 67 

 

 

A jaká je naše škola? Jakou vizi sdílíme? 

Jsme škola komunitní. Budujeme školu, ve které se lidi navzájem znají a kde jsou důležité osobní vztahy. Škola 

je bezpečné místo vzájemného obohacování dětí, celých rodin i komunity kolem. Školu založila skupina rodičů 

zformovaná ve spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Spolek je otevřený. Všem rodičům žáků a 

zaměstnancům školy je vřele doporučováno, aby se stali jeho členy, a byli tak víc zapojeni do fungování školy. 

Rodiny dětí zůstávají nedílnou součástí školy. 

 

Jsme (na cestě k) Montessori. Základním teoretickým i praktickým zdrojem pro vzdělávání je systém Montessori 

pedagogiky, který krok po kroku objevujeme a aplikujeme. Postupně se školíme, osvojujeme si základní principy, 

budujeme připravené prostředí a zásobujeme se pomůckami. 

Zároveň zůstáváme otevření i jiným osvědčeným poznatkům z pedagogicko-psychologické praxe a filozofickým 

přístupům z celého světa (např. RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení, CLIL, intuitivní pedagogika, prvky 

Hejného matematiky, projektové a badatelské vyučování), pokud jsou v souladu s principy Montessori. 

 

Chceme být otevřená „international school“. Chceme tvořit otevřený prostor, kde se setkávají a obohacují různí 

lidé, myšlenky a kultury. Snažíme se mít ve škole vždy několik zahraničních dobrovolníků a spolupracovníků, aby 

se angličtina i další cizí jazyky staly běžnou a přirozenou součástí všedního dne ve škole. Mezinárodní rozměr 

školy chceme rozvíjet formou partnerství se zahraničními školami a studijními výjezdy průvodců i žáků do 

zahraničí. 
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Předáváme dětem úctu k člověku a přírodě. Vedeme sebe i děti k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu 

k sobě, lidem a prostředí, což se projevuje v obsahu vzdělávání i běžném chodu školy. Cílem vzdělávání je 

zodpovědný a samostatný žák, který zná sám sebe a aktivně se zajímá o dění kolem sebe, přistupuje uvědoměle 

a ohleduplně k okolnímu světu. 

Budujeme kulturu péče, důvěry a respektu. A to nejen mezi dětmi, ale také mezi dospělými.  

 

Podporujeme rozvoj individuality dětí. Vycházíme z toho, že ve vzdělávání je tím nejdůležitějším vztah dětí k 

učení jako takovému, jejich chuť a umění se učit, vnímání učení jako veskrze pozitivního a užitečného procesu, 

který obohacuje, přináší vnitřní uspokojení a lepší chápání světa kolem. Chceme dětem pomoci, aby byly 

samostatné, dokázaly se o sebe co nejvíce postarat, uměly si najít svoji cestu, stály si za svým názorem a byly 

cílevědomé.  
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY 
 

Přehled pedagogických pracovníků ZŠ ZaHRAda ve školním roce 2020/21: 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Milan Růžička Ředitel školy, v tomto školním roce na sabatiklu  

2 Denisa Štěpánková Šauerová  
Statutární zástupkyně ředitele, asistentka pedagoga, 
průvodkyně ve školní družině  

3 Lenka Ema Haumer  Hlavní průvodkyně I. trojročí (Jabloň) 

4 Jana Vorlíčková Průvodkyně I. trojročí (Jabloň) 

5 Jarmila Zatloukalová Hlavní průvodkyně I. trojročí (Třešeň) 

6 Karolína Kondýsková (od ledna 2021) Průvodkyně I. trojročí (Třešeň) 

7 Helena Marešová Hlavní průvodkyně II. trojročí (Líska) 

8 Karolína Jandová  Průvodkyně II. trojročí (Líska) 

9 Martin Mareček  Průvodce jazyky, speciální pedagog 

10 Natalie Renta  Průvodkyně jazyky 

11 Zuzana Kostřicová Hlavní průvodkyně III. trojročí (Bříza) 

12 Silvia Kutálek Gregoričková   Průvodkyně III. trojročí (Bříza) 

13 Lucia Skalníková Průvodkyně III. trojročí (Bříza) 

14 Viktorie Šťastná 
Průvodkyně III. trojročí (Bříza) a průvodkyně ve 
školním klubu 

15 Lenka Matysová Průvodkyně III. trojročí (Bříza) 

16 Jana Mokrá Průvodkyně pilotní třídy (Jasan) 

17 Jarmila Cvrkalová Průvodkyně pilotní třídy (Jasan) 

18 Vanda Marečková Speciální pedagožka 

19 Andrea Řídká  Průvodkyně ve školní družině 

20 Zdenka Babáková  Průvodkyně ve školní družině, školní asistentka 

21 Soňa Vlasáková Externí průvodkyně, mentorka Montessori pedagogiky 

 

Ve výuce a aktivitách školní družiny/klubu nám již třetí rok pomáhají zahraniční dobrovolníci přicházející v rámci 

programu Evropského fondu solidarity. Tento rok u nás pobývali: Fani Siopi (Řecko), Angela Castaño Peña 

(Španělsko) a Afroditi Sevastiadou (Řecko). Máme velkou radost, že naše bývalá dobrovolnice z Řecka (Natalie 

Renta) se rozhodla s námi v ZaHRAdě zůstat a pracovat u nás jako jazyková průvodkyně.  
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V průběhu výuky s třídním kolektivem pracují vždy nejméně dva průvodci (pedagogičtí pracovníci – např. učitel 

a asistent, případně dva učitelé nebo učitel a zahraniční dobrovolník), aby bylo možné více reflektovat 

individuální potřeby žáků. Snažíme se do výuky zapojit různé externisty, rodiče a dobrovolníky, kteří přináší nové 

impulzy a ozvláštňují výuku svým zápalem a vhledy z praxe. 

 

Věkové a gender složení pedagogických pracovníků: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přehled nepedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2020/2021: 
 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Jana Růžičková 
Řešení formálních, právních záležitostí,  

koordinátorka ŠVP 

2 Dagmar Holemá Účetní, hospodářka 

3 Tomáš Sukup Web správce, PR pracovník 

4 Jan Bednář IT technik 

5 Tomáš Vacek Školník 

 

Nemalou mírou se do práce ve prospěch školy dobrovolnicky zapojují funkcionáři zřizovatelského spolku Hnízdo 

a další rodiče dětí. Všem moc děkujeme. 

 

 

   

Věk průvodců muži ženy 

20 – 30 let 0 4 

31 – 40 let 1 8 

41 – 50 let 1 7 

51 – 60 let 0 0 

Celkem 2 19 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

Snažíme se klást velký důraz na vzdělávání a další rozvoj našich pracovníků. Vytváříme k tomu jak vhodné 

podmínky finanční, tak i časové (umožňujeme, aby mohli průvodci navštěvovat kurzy i v průběhu školního roku). 

S ohledem na potřeby školy jsme si pro školní rok 2020/21 stanovili následující vzdělávací priority: 

 

Montessori vzdělávání 

Ředitel školy a dvě průvodkyně začali navštěvovat kvalifikační Montessori kurz (pro období 6-12 a pro období 

6-15). S ohledem na protiepidemická opatření a jiné komplikace se však kurzy natáhly na delší časové období. 

Jedna průvodkyně se zúčastnila kvalifikačního kurzu pro Montessori asistenty pedagoga a další průvodkyně 

refresh kurzu Kosmické výchovy. 

V průběhu celého školního roku k nám na jeden den v týdnu přicházela Montessori mentorka Soňa Vlasáková, 

která postupně navštěvovala všechny třídy (ve kterých probíhala prezenční výuka), ukazovala názorně metody 

práce Montessori a poskytovala průvodcům užitečnou zpětnou vazbu na jejich práci. 

 

Kvalifikační studium a kurzy 

Dvě naše průvodkyně ukončily kvalifikační studium pro asistenty pedagoga a vychovatele.  

Statutární zástupkyně ředitele absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol.  

Dvě průvodkyně si dodělávají odpovídající vysokoškolské pedagogické vzdělání. 

 

Supervize 

Tento rok jsme vyzkoušeli nový přístup k vedení skupinové supervize – facilitované setkávání s použitím metody 

Community-building podle Scotta Pecka. I s ohledem na náročnost tohoto roku jsme vnímali jako velmi důležité 

věnovat adekvátní čas klimatu týmu a společnému sdílení. S touto metodou jsme velmi spokojeni a plánujeme 

v ní pokračovat i v dalších letech. 

 

Erasmus +  

I když jsme kvůli koronavirové situaci nemohli realizovat plánované jazykové kurzy a návštěvy zahraničních škol, 

podařilo se nám domluvit jejich přesunutí na začátek příštího školního roku (jeden průvodce navštíví Montessori 

školu v Madridu a dva průvodci navštíví švédskou Montessori školu Lära för Livet).  

 

Průvodci absolvovali velké množství různě zaměřených krátkodobých kurzů, které odpovídaly jejich POPRu (plán 

osobního pedagogického rozvoje). Konkrétně se jednalo o následující kurzy:  

- Škola Hejného metodiky na 1. stupni, Metodický průvodce první třídou, Genetická metoda čtení a psaní 

- Školská legislativa společného vzdělávání, Školská poradenská pracoviště 

- Pedagogika od člověka k člověku, Seminář intuitivní pedagogiky, Seminář teorie typů, Seminář metodiky 

empower the child, Nenásilná komunikace, Motivační rozhovory 

- IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka, Excel, Canva 
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- Semináře Učíme se venku, Badatelství prakticky 

- Seminář Formativního hodnocení pro celou „sborovnu“ 

- Online konference „Růst společně“ 

- Vedení spisové služby v souladu s GDPR, Seminář Jak mít spokojené a motivované zaměstnance 

- Hudební workshop Maoka, Vzdělávací kurz Ivy Bittové, online kurz hry na klavír 

Snažíme se, aby po každé vzdělávací akci průvodci sdíleli nabyté zkušenosti se svými kolegy a docházelo 

k internímu vzdělávání. 

 

Díky projektům taky proběhlo vícero akcí tandemové výuky a inspirativní návštěvy na jiných školách (zejména na 

základní škole Perlička, kde tento školní rok ředitel školy strávil svůj sabatikl, a v sesterské škole CoLibri).  

Celý školní rok dostávali průvodci mentorskou pedagogickou pomoc od Ivety Kosové (zkušené pedagožky a 

ředitelky jiné, státní školy; v tu dobu na rodičovské dovolené) a od Jiřího Vorlíčka, který pomáhal zejména 

s nastavováním formativního hodnocení.  

 

Specifickou formou vzdělávání a boje proti vyhoření byl sabatikl ředitele, kdy škola v tomto školním roce 

umožnila řediteli rok vzdělávací pauzy, v rámci které si mohl vyzkoušet působit na jiné škole (Mezinárodní 

Montessori základní škola Perlička) a zároveň se účastnit kvalifikačního Montessori kurzu (pro věk 6-15 let).   

Obdobnou formu sabatiklu bychom chtěli dopřát všem našim pedagogickým pracovníkům po šesti letech praxe 

v ZaHRAdě, aby získali určitý motivující refresh do další práce. 
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ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  
A PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

Zápis i veškeré akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče byly výrazně poznamenány koronavirovou epidemií. 

Všechny předzápisové akce (informační schůzka, povídání o Montessori principech v ZaHRAdě, odrazovací 

schůzka) jsme byli nuceni přesunout do online prostředí. Dny naživo pro předškoláky se nekonaly vůbec. 

Oficiální zápis k povinné školní docházce do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2021/2022 proběhl pouze 

administrativně podáním přihlášek k zápisu v termínu od 7. 4. 2021 do 21. 4. 2021. Přihlásilo se nám 17 zájemců, 

v jednom případě jsme rozhodli o odkladu a ve dvou případech žáci nakonec nastoupili na jinou školu. 

Živý kontakt je nepostradatelný, a proto jsme byli moc rádi, že jsme díky zlepšení epidemické situace mohli 

uspořádat motivační zápis pro budoucí prvňáčky, který se konal dne 15. 6. 2021. 

Tento školní rok se na nás obrátil i velký počet zájemců o přestup z jiné školy. Příští školní rok se proto budeme 

těšit na 10 nových žáků. 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Počet Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky podle § 37  

k 1. 6. 2021 
1 0 

o dodatečném odložení povinné školní docházky 

podle § 37 
0 0 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 16 0 

o přestupu z jiné základní školy 10 0 

 

       
 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Základní škola ZaHRAda nebyla ve školním roce 2020/21 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠVP 

 

V ZŠ ZaHRAda jsou žáci hodnoceni slovně. Využíváme přitom tzv. stezky ZaHRAdou (kde si žáci pod vedením 

průvodce zaznamenávají své učební pokroky) a žákovská portfolia (obsahují konkrétní výstupy žáků 

dokumentující jejich učební pokrok). Dále máme zavedený systém pravidelných individuálních sebehodnotících 

rozhovorů mezi žákem a průvodcem a tzv. tripartity (setkání žák – rodič – průvodce). Žáci jsou postupně vedeni 

k sebehodnocení. 

 

Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2021: 

 

 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 
celkem 

Prospěl/a s 

vyznamenání

m 

17 16 7 4 2 4 3 1 54 

Prospěl/a 0 2 2 2 2 5 0 0 13 

Neprospěl/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 17 18 9 6 4 9 3 1 67 

 

 

Celkové hodnocení chování žáků k 30. 6. 2021: 

Stupeň chování Počet tj. % všech žáků školy 

1 67 100 % 

 

 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve dnech 7. 6. – 9. 6. 2021 proběhla v naší škole ohlášená školní inspekce, kterou jsme původně pozvali kvůli 

inspekci školního klubu. Nakonec byla předmětem inspekce činnost nejenom školního klubu, ale zejména 

základní školy a školní družiny. 

Nebylo zjištěno porušení žádných právních předpisů a inspekce proběhla v pozitivním duchu, kdy inspektoři 

velmi oceňovali pokrok, který škola zaznamenala od poslední inspekce v roce 2016. Zároveň jsme obdrželi 

mnoho cenných doporučení. 

Tištěná inspekční zpráva je k dispozici ve škole, elektronická verze na stránkách školy a na webu České školní 

inspekce (https://portal.csicr.cz/Files/Get/6384fa3da4124313998ae79ea45b5412). 

 

 

https://portal.csicr.cz/Files/Get/6384fa3da4124313998ae79ea45b5412
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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 se školou). Chceme, aby škola byla hravým 

prostorem podporujícím radost z objevování i samotného bytí. 

V rámci prevence považujeme za nejdůležitější vytváření zdravých vztahů a rozvoj respektující, otevřené 

komunikace. Začínáme od sebe – od vedení a průvodců. Věříme v přenos: šťastní průvodci → šťastné děti. 

Pomocí různých akcí a supervizí se snažíme aktivně budovat pozitivní vztahy v rámci pedagogického týmu a 

pracovat na naší vzájemné komunikaci.  

Věříme, že žáci následně zrcadlí vztahy, způsob komunikace a opravdové přijímání všech žáků, které vidí u 

průvodců (ve třídě jsou vždy minimálně dva průvodci a jejich vzájemná interakce je všudypřítomná). 

Podporujeme průvodce v důsledné práci s kolektivem – mapování klimatu a potřeb třídy, budování skutečných 

otevřených vztahů s dětmi (i rodiči) a vhodné intervence v případě potřeby (i za pomoci školského poradenského 

pracoviště). 

 

Tento školní rok byl z pohledu prevence sociálně-patologických jevů opět výrazně poznamenán koronavirovou 

epidemií. Po náročnému minulém školním roce s dlouhou distanční výukou jsme v září uskutečnili adaptační 

pobyty a pravidelně zařazovali aktivity na budování vztahů ve třídě. 

Při opětovné distanční výuce jsme se s dětmi často věnovali tématu zdravého životního stylu – co mohou dělat 

pro svoje zdraví v době koronavirové epidemie. Otevírali jsme témata nástrah kyberprostoru.  

S rodiči i s dětmi jsme se delší dobu věnovali tomu, jak by měla vypadat optimální distanční výuka a kolik času 

by měly děti strávit připojeny na digitální zařízení, jakou platformu využívat apod. Snažili jsem se nastavit 

optimální řešení pro jednotlivá trojročí, respektující jejich rozdílné potřeby a schopnosti. Velmi nás potěšilo, že 

rodiče v evaluačních rozhovorech tuto naši snahu ocenili a reflektovali výrazné zlepšení kvality distanční výuky 

v tomto školním roce. 

I v průběhu distanční výuky jsme se snažili děti pozitivně vztahovat na školu a spolužáky. Vymýšleli jsme off-line 

aktivity v okolí školy a způsoby, jak by se mohly společně propojit i bez reálného fyzického kontaktu (děti si psaly 

navzájem dopisy, vzkazy ve venkovních stezkách, spojily se do kruhu světla, když zanechaly své svítící lampionky 

na dvorku školy).   

I díky skvělému fungování rodin a celé školní komunity nebyly dopady distanční výuky na děti tak velké, jak jsme 

se obávali. Největší potíže jsme zaznamenali u nejmladších žáků, kteří zažili pouze koronavirové fungování, 

distanční výuka byla pro ně náročnější, a ještě neměli dostatečné vazby na lidi ve škole. Po návratu do škol se ale 

i naši nejmenší žáci rychle aklimatizovali. 

Jako další ohroženou skupinu jsme identifikovali nejstarší žáky třetího trojročí (kteří měli distanční nebo rotační 

výuku delší dobu) a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto jsme věnovali intenzivnější podporu. Žáci 

s přiznanými podpůrnými opatřeními mohli i v průběhu distanční výuky navštěvovat školu, kde s nimi pracovala 

naše speciální pedagožka, průvodci i asistenti pedagoga. 

Na závěr školní roku jsme pro žáky připravili intenzivní pobytové akce (týdenní školu v přírodě pro celou školu, 

další expedice pro žáky třetího trojročí). Ve spolupráci se zřizovatelem školy jsme o prázdninách pro žáky 

zorganizovali tematicky různě zaměřené příměstské tábory, tvz. Letní kempy podporované MŠMT 
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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 obvykle společně s členskou schůzí spolku Hnízdo (4x ročně – 2 víkendové a 2 odpolední; 

v tomto školním roce proběhly tři online sněmy a jeden prezenční) 

• rodičovské kavárny (pravidelná setkávání rodičů s průvodci jednotlivých tříd; tento rok tak moc pravidelná 

nebyla, každá třída ale měla minimálně 1 online setkání) 

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

• vzdělávací akce pro rodiče nebo veřejnost pořádané školou a zřizovatelem (v tomto školním roce jsme 

realizovali čtyři online setkávání týkající se principů Montessori vzdělávání)   

• organizované slavnosti (tento rok se uskutečnilo komunitní zahájení školního roku, školní ples, závěrečná 

slavnost) 

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

• dobrovolnická činnost – například pomoc při budování školní zahrady, úprava prostor atd… 

Nuž, tento rok náš komunitní život moc nevzkvétal. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními jsme se snažili 

eliminovat fyzický kontakt a co jsme mohli, to jsme přenesli do online prostředí. Akcí nebylo mnoho (virtuálních 

kontaktů jsme byli všichni již přesyceni), ale komunitní akce jako online sněmy a dokonce i školní ples, 

resp.  NEPLES: Nespolečenský ples u vás doma se překvapivě moc povedly a měly hojnou účast. 

Určitou formu kontaktu jsme se snažili udržet prostřednictvím různých aktivit – připravených stezek se stanovišti, 

kde mohli rodiny s žáky plnit specifické úkoly, a nakonec se alespoň pomyslně spojit s ostatními v kruhu světel 

lampionků, které nechali hořet na dvorku školy (u Svatomartinské stezky) nebo milým vzkazem u Ptačí stezky. 

Novinkou tohoto roku byly noční pochody našeho expedičního klubu – pěší noční výpravy po okolí Tišnova 

v rozsahu 15 – 50 km. Uskutečnili jsme několik výprav s hojnou účastí (v noci má totiž čas víc lidí:). 

 

I s ohledem na nedostatek přímého kontaktu s rodiči jsme uskutečnili neformální online setkání vedení školy, 

průvodců a rodičů, kde jsme rozebírali fungování distanční výuky a celkově sdíleli, jak toto období zvládáme. Na 

konci školního roku jsme to uchopili více systematicky a rozhodli jsme se provést online evaluační rozhovory 

s rodiči metodou tzv. focus groups, které facilitovali přizvaní odborníci. Tato metoda se velmi osvědčila (získali 

jsme mnoho zajímavých podnětů a zpětnou vazbu, se kterou můžeme dál pracovat), proto bychom v ní chtěli v 

příštích letech pokračovat – snad už „naživo“. 
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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 a 

vyvíjet různé aktivity i mimo naši školní komunitu. 

• Pravidelně vystupujeme na tišnovských trhových slavnostech a jiných akcích města a dalších organizací na 

Tišnovsku. Tento rok se téměř žádné akce nekonaly, proto jsme se veřejně prezentovali (tedy naši žáci) 

jenom prostřednictvím článků v Tišnovských novinách. 

• Každoročně pro školy i širokou veřejnost pořádáme festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou 

„Jeden svět“. Tento rok jsme jej uskutečnili v omezenějším režimu v náhradním termínu (1. – 3. 10. 2020).   

• Zapojujeme se do projektu MAP vzdělávání II., který zaštiťuje MAS Brána Vysočiny a město Tišnov (aktivně 

se účastníme v pracovních skupinách, využíváme možnosti nabízeného vzdělávání, jsme členy řídícího 

orgánu, náš zástupce vede pracovní skupinu financování). 

• Spolupracujeme se spolkem Hojnost na akcích podporujících odpovědný přístup k přírodě, krajině a 

potravinám. I tento rok jsme se zapojili do akce Výstava na stromech, která měla téma Práce (bez) 

budoucnosti. Naši žáci nejenom instalovali výstavu v parku u kostela, ale 10. října také nabízeli kolemjdoucím 

fairtradovou kávu a podávali bližší informace o výstavě.  

 
 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

V rámci naší školy nefunguje žádná odborová organizace, ani nespolupracujeme s odbory. 

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. 

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. 

 

V rámci environmentální výchovy jsme napojeni na Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno 

(navštěvujeme se žáky jejich různé výukové programy a rovněž průvodci samotní se vzdělávají na jejich kurzech). 

Dále jsme zapojeni do programu Vzdělávacího centra Tereza – Les ve škole a Globe, spolupracujeme s organizací 

NaZemi, kde jsme se zapojili do projektu Futuropolis. Spolupracujeme s Městskou knihovnou Tišnov a Galerií 

Josefa Jambora v Tišnově, díky které mají žáci možnost pravidelně navštěvovat vzdělávací a umělecké programy. 

 

Spolupracujeme s vícero soukromými inovativními školami. Tento školní rok jsme s radostí sledovali, jak se daří 

naší sesterské základní škole CoLibri, která se od nás oddělila a prvním rokem samostatně funguje. Jsme moc 

rádi za dobré vztahy a vzájemnou podporu. Navázali jsme taky užší spolupráci i s Mezinárodní Montessori 

Základní školou Perlička v Brně, kde náš ředitel strávil rok v rámci sabatiklu. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2020 

Rada školské právnické osoby Základní škola ZaHRAda schválila podle § 132 odst. 1 písm. d) školského zákona 

účetní závěrku Základní školy ZaHRAda za rok 2020, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2020. 

Následující tabulka uvádí její zjednodušený souhrn. 

 

VÝNOSY Kč 

Výnosy celkem 7 279 232 

1. Výnosy z hlavní činnosti – školné 1 159 611 

2. Transfery – dotace: MŠMT (normativ, Šablony, Pokusné ověřování), 

Erasmus +, dotace města Tišnov 
5 944 990 

3. Dary 16 000 

4. Ostatní výnosy (tržby za školní akce, kroužky, reklamu, podnájemné, 

prodané zboží a jiné služby) 
158 631 

 

NÁKLADY Kč 

Náklady celkem 7 201 445 

1. Náklady na mzdy pracovníků (prac. poměr, DPP/DPČ) 3 794 354 

2. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 950 820 

3. Ostatní osobní náklady  155 236 

4. Ostatní provozní náklady (nájemné, energie, voda, topení, opravy) 605 462 

5. Náklady na učebnice, školní potřeby a učební pomůcky, cestovné a vstupy 

na školní akce, ubytování na školních akcích, vzdělávací software 
462 900 

6. Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čisticí prostředky, drobný 

majetek, náklady na reprezentaci apod.) 
591 078 

7. Ostatní služby (telefony, internet, poštovné apod.) 95 707 

8. Vzdělávání pracovníků (kurzy, supervize) 320 089 

9. Jiné provozní náklady (pojištění, revize, poplatky) 17 811 

10. Poradenství – BOZP, právní, metodická podpora, lékařské služby 38 948 

11. Ostatní finanční náklady (odpisy nedobitých pohledávek, úroky, kurzové 

ztráty) 
169 040 

 

Výsledek hospodaření + 77 787 
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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 se zaměřoval především na personální podporu 

školy a rozvoj polytechnického a přírodovědného 

vzdělávání. 

Erasmus +  

vzdělávání učitelů 
515 738 Kč EU, vlastní zdroje 

V rámci projektu byly podpořené mobility průvodců. 

Popis uvádíme v jiných kapitolách. 

Jeden svět v 

Tišnově 
  15 000 Kč 

Město Tišnov, 

vlastní zdroje 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 

právech 

Volnočasové 

aktivity  
   11 000 Kč Město Tišnov Podpora volnočasových aktivit žáků školy 

Úprava školní 

zahrady Tišnov 
425 000 Kč 

Státní fond 

rozvoje životního 

prostředí, vlastní 

zdroje 

Vybudování nové přírodní zahrady v areálu školy o 

rozloze 410 m2.  

Pokusné 

ověřování škol s 

menšími třídními 

kolektivy 

348 000 Kč MŠMT 

Hodnocení vlivu vzdělávání ve třídách (skupinách) 

základní školy se záměrně nižším počtem žáků na kvalitu 

poskytovaného vzdělávání. 

 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
Díky našemu zřizovateli jsme mohli již třetím školním rokem využít zahraniční dobrovolníky v rámci Evropského 

fondu solidarity. Tento rok jsme přivítali tři dobrovolnice (2 z Řecka a 1 ze Španělska). Kvůli koronavirovým 

opatřením přijely až po novém roce a navzdory nestandardní situaci protiepidemických opatření rychle zapadly. 

Společně s dalšími zahraničními dobrovolnicemi vytvořily v Tišnově skvělou partu a přinesly dětem mnoho 

radosti a nových podnětů (nejenom jazykových, ale i sportovních a uměleckých). Dobrovolnice nám pomáhají 

nejenom ve škole, ale i v rámci školní družiny a klubu. Svoji činnost flexibilně přenesly i do online světa (když se 

žáci vzdělávali distančně) a nabízely pro děti online volunteer windows, v rámci kterých představovaly umělecké 

techniky, tančily a hrály se žáky hry (Among us).   

 

V tomto školním roce jsme pokračovali v projektu v rámci Erasmus+ zaměřeném na mobility pedagogických 

pracovníků školy. S ohledem na protiepidemická opatření jsme nemohli zrealizovat plánované akce, ale podařilo 

se nám domluvit jejich přesunutí na začátek příštího školního roku (jeden průvodce navštíví Montessori školu 

v Madridu a dva průvodci navštíví švédskou Montessori školu Lära för Livet).  
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ZÁVĚR 
 

Školní rok 2020-2021 byl šestým školním rokem ZŠ ZaHRAda a budeme na něj vzpomínat jako na neobyčejný, 

nabitý rok plný různých neočekávaných zvratů.   

• Byl to náš druhý rok poznamenaný koronavirovou epidemií a návaznými opatřeními, kvůli kterým žáci 

značnou část roku nemohli přicházet do školy a vzdělávali se distančně/rotačně/rouškově. Všichni jsme 

se učili flexibilitě a nutnosti rychle se přizpůsobovat novým podmínkám.  

V souvislosti s tímto obdobím v nás zůstala velká radost a vděčnost (vůči všem průvodcům, ale i dětem 

a rodičům) za to, jak jsme toto období zvládli – a to nejenom ze vzdělávacího hlediska, ale i ze sociálního. 

Děti se po návratu do školy velmi rychle znovu aklimatizovaly, obnovily svoje vzájemné vztahy a začaly 

fungovat.  

I když náš komunitní život moc nevzkvétal, toto období (a ani online debaty o vhodnosti jednotlivých 

protiepidemických opatření) školní komunitu nerozložilo. Jako mnohem větší výzva se ukazuje nárůst 

členů komunity. Musíme proto do budoucna hledat způsoby, jak uchopit a dál rozvíjet komunitnost školy 

i v těchto počtech. 

 

• Byl to zároveň i rok, kdy ředitel školy čerpal studijní volno (tzv. sabatikl) a v ZaHRAdě působil velmi 

omezeně. Vedení školy navzdory náročné situaci zdárně převzala statutární zástupkyně ředitele Denisa 

Štěpánková. Moc jí za její práci děkujeme. Velkou oporou v tomto roce byla i koordinátorka 

zřizovatelského spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání Kateřina Rezková a koordinátorka ŠVP 

a všech formálních věcí v ZaHRAdě Jana Růžičková. Děkujeme. 

 

• Celý rok jsme řešili nové vhodnější prostory pro naši školu. Prostory, které aktuálně využíváme, nám jsou 

již hodně těsné a s ohledem na každoroční nárůst počtu žáků musíme tento problém vyřešit dost akutně. 

Dlouhou dobu probíhala jednání s obcí Předklášteří ohledně podmínek pronájmu, případně koupi 

budovy bývalé zvláštní školy, která je již delší dobu nevyužívaná. Po dlouhých jednáních a vysněných 

projektech se nakonec obec Předklášteří rozhodla, že nám objekt ani nepronajme a ani neprodá. Prožili 

jsme si smutek s tím spojený a s novým odhodláním začali rozvíjet další možnosti.  

Potíže s nedostatečnou kapacitou školy jsme alespoň provizorně vyřešili v rámci námi pronajímaných 

prostor. Podařilo se nám navýšit kapacitu školy na 90 žáků a školní družiny na 60 žáků (s tím, že 

naše cílová kapacita je 150 žáků). 

 

• Snažili jsme se dále objevovat a aplikovat Montessori vzdělávací principy. Nuž, šlo to ztuha. Začlenit 

Montessori principy do školy je dlouhý a náročný proces i v běžném provozu a v rámci distanční výuky 

to byla opravdu výzva.  

A tak pomalu a s radostí děláme postupné kroky – vybavujeme naše třídy, aby děti měly připravené 

prostředí a proškolujeme se (Montessori vzdělávání průvodců se v důsledku protiepidemických opatření 

trochu zaseklo – kurzy byly přerušené a natáhly se na delší období).  
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• Dlouhou dobu jsme pracovali na ukotvení základních principů školy a s tím související revizi základních 

dokumentů: Školního vzdělávacího programu a Školního řádu. I když revizi těchto dokumentů vnímáme 

jako nikdy nekončící živý proces, jsme rádi, že se nám jej povedlo teď dotáhnout do dočasného konce. 

 

• Aby té distanční výuky nebylo málo, od dubna jsme se zapojili do pokusného ověřování kombinovaného 

vzdělávání. Otevřeli jsme pilotní třídu (Jasan), ve které se děti část týdne vzdělávají prezenčně a část 

distančně. 

 

• Před létem začala rekonstrukce našeho školního dvorku, který se mění k nepoznání a snad se stane 

příjemnou zahradou ZaHRAdy plnou her a poznávání. 

 

• A pak jsme si užili vážně intenzivní konec školního roku. Po uvolnění opatření jsme si pozvali českou 

školní inspekci na kontrolu školního klubu, který jsme zřídili ve školním roce 2019/20. Inspekční návštěvu 

nám přislíbili, ale nakonec se nejednalo pouze o inspekci školního klubu, ale zejména základní školy a 

školní družiny. Nebudeme lhát – na inspekci jsme se netěšili a byli jsme nervózní.  

O to větší radost jsme ale měli z jejího průběhu. Inspektoři velmi pozitivně hodnotili posun naší školy, 

všímali si klimatu školy, oceňovali kompetence dětí, trefně pojmenovávali věci, na kterých jsme 

v posledním období nejvíc pracovali. Poskytli nám užitečnou zpětnou vazbu, a nakonec jsme byli za jejich 

návštěvu v celé škole vděční. 

 

• Konec roku pak už doslova letěl – tripartity, psaní slovního hodnocení na vysvědčení, příprava expedic a 

zážitkových akcí pro děti, škola v přírodě, závěrečná slavnost, na které nám letos zahrála zahraniční 

hudební skupina Roller Toaster.  

Tento rok byl prostě náročný, ale zároveň pozitivně naplněný radostí, spoustou společných zážitků a vzájemného 

učení. Věříme, že i další rok bude pro všechny obohacující a budeme zdraví, hraví a šťastní. 

 

 

 

                                         


