
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Výroční zpráva    

2021/2022 

 

 
Základní škola ZaHRAda 

školmškolCompany Name Riegrova 312, Tišnov 666 01 

www.skolazahrada.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah  

 

Základní údaje o škole ________________________________________________________ 3 

Rámcový popis personálního Zabezpečení činnosti školy _____________________________ 5 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) _________________________________ 7 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  a přijetí do školy __________________________ 8 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP _______________________ 9 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů _____________________________________ 10 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ________________________________ 12 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 ___________________________________ 13 

Závěr ____________________________________________________________________ 14 

 

 

 

 

 

Obsah Výroční zprávy o činnosti základní školy ZaHRAda ve školním roce 2021/2022 schválila 
Školská rada dne 6. října 2022. 



 

 3 

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 (do 31. 8. 2022) 

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) do 7. 3. 2022 

Mgr. Vanda Marečková (zvolená zákonnými zástupci) do 7. 3. 2022 

Mgr. Jarmila Zatloukalová (zvolená pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Zuzana Kostřicová (zvolená pedagogickými pracovníky) 

Mgr. Kateřina Rezková (jmenovaná zřizovatelem) 

Mgr. Viktorie Šťastná (jmenovaná zřizovatelem) 

Mgr. Martin Zachoval (předseda, zvolený zákonnými zástupci) od 7. 3. 2022 

Mgr. Lucie Kopřivová (zvolená zákonnými zástupci) od 7. 3. 2022 

 

http://www.skolazahrada.cz/
mailto:info@skolazahrada.cz
mailto:milan.ruzicka@skolazahrada.cz
mailto:denisa.stepankova@skolazahrada.cz


  

 

4 

4 

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 a dostáváme se k naší plánované cílové kapacitě 150 žáků se dvěma paralelními třídami v 

každém trojročí. 

 

Vývoj počtu žáků (k 1. září daného školního roku): 

Školský rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Počet žáků 12 16 27 42 60 67 87 

 

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. Všem rodičům žáků a zaměstnancům školy je 

vřele doporučováno, aby se stali členy zřizovatelského spolku, a byli tak víc zapojeni do fungování školy.  

 

Vycházíme ze základních principů Montessori pedagogiky. Vytváříme připravené prostředí, které dětem 

pomáhá naplňovat jejich potřeby a objevovat své zájmy a silné stránky. Každé dítě postupuje podle svého tempa 

a postupně přebírá odpovědnost za své učení. Učitel je průvodce vzděláváním, připravuje materiál a pomůcky s 

ohledem na věk a psychický vývoj dítěte. Ve výuce zohledňujeme nové poznatky vědních oborů a jsme otevření 

dalším pedagogickým přístupům, které pomáhají rozvíjet potenciál žáků. 

 

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, 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. 

 

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 2021/22: 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Milan Růžička 
Ředitel školy, hlavní průvodce II. trojročí (Líska), školní 
psycholog 

2 Denisa Štěpánková Šauerová  
Statutární zástupkyně ředitele, průvodkyně ve školní 
družině, metodička prevence 

3 Jana Růžičková Zástupkyně ředitele, průvodkyně ve školním klubu 

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

5 Jana Vorlíčková Průvodkyně I. trojročí (Jabloň), výchovná poradkyně 

6 Jarmila Zatloukalová Hlavní průvodkyně I. trojročí (Třešeň) 

7 Karolína Kondýsková Průvodkyně I. trojročí (Třešeň) 

8 Karolína Jandová  Průvodkyně II. trojročí (Líska) do 30. 11. 2021 

9 Soňa Vlasáková 
Průvodkyně v II. trojročí (Líska), Montessori mentorka 
od 1. 3. 2022 

10 Martin Mareček  Průvodce jazyky, speciální pedagog 

11 Natalie Renta  Průvodkyně jazyky 

12 Zuzana Kostřicová Hlavní průvodkyně III. trojročí (Bříza) 

13 Silvia Kutálek Gregoričková   
Průvodkyně matematikou II. (Líska)  a III. trojročí 
(Bříza) 

14 Lucia Skalníková 
Průvodkyně III. trojročí (Bříza) a průvodkyně školního 
klubu 

15 Viktorie Šťastná Průvodkyně III. trojročí (Bříza)  

16 Lenka Matysová Průvodkyně II. trojročí (Líska) 

17 Jana Mokrá Průvodkyně pilotní třídy (Jasan) 

18 Jarmila Cvrkalová Průvodkyně pilotní třídy (Jasan) 

19 Vanda Marečková Speciální pedagožka 

20 Andrea Řídká  Průvodkyně ve školní družině 

21 Zdenka Babáková  Průvodkyně ve školní družině, školní asistentka 

22 Eliška Vrbová Průvodkyně školního klubu, průvodkyně II. trojročí 

23 Nikola Štěrbová Průvodkyně III. trojročí 
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Ve výuce a aktivitách školní družiny/klubu nám již čtvrtý rok 

pomáhají zahraniční dobrovolníci přicházející v rámci programu 

Evropského fondu solidarity. Tento rok u nás pobývali: Laya 

(Španělsko), Qetusi (Gruzie) a Afroditi Sevastiadou (Řecko), Angela 

(Španělsko). 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.  

 

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. 

 

Přehled nepedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2021/2022: 
 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 Dagmar Holemá Účetní, hospodářka 

2 Tomáš Sukup Web správce, PR pracovník 

3 Hanka Hudcová Projektová podpora 

4 Jan Bednář IT technik 

5 Tomáš Vacek Školník 

6 Jindřiška Procházková Uklízečka 

 

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

a další rodiče dětí. Všem moc děkujeme. 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

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

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

průvodce si vytváří svůj POPR (Plán osobního pedagogického rozvoje), podle kterého následně vybíráme vhodné 

kurzy a vzdělávací akce. V školním roce 2021/22 jsme sledovali zejména následující vzdělávací priority: 

 

Montessori vzdělávání 

Ředitel školy a dvě průvodkyně třetího trojročí absolvovali AMI montessori kurz pro adolescenty. Čtyři 

průvodkyně absolvovaly AMI montessori pro asistenty pedagoga a AMI Kurz výchovy k tichu a míru. Jedna 

průvodkyně zahájila AMI montessori kurz (pro období 6-12) a kurz Kosmická výchova. 

V průběhu celého školního roku navštěvovala všechny třídy naše montessori mentorka Soňa Vlasáková. 

Ukazovala názorně metody práce a poskytovala průvodcům užitečnou zpětnou vazbu. Průvodci taky navštívili 

různé montessori školy (ZŠ Perlička, ZŠ Vlásenický dvůr, ZŠ Mint, ZŠ Montessori Kladno) 

 

Supervize 

Pokračujeme ve vedení skupinové supervize – využíváme facilitované setkávání s použitím metody Community-

building podle Scotta Pecka (každý měsíc máme tříhodinové setkání a jednou za rok celovíkendové). I s ohledem 

na náročnost tohoto roku jsme vnímali jako velmi důležité věnovat adekvátní čas klimatu týmu a společnému 

sdílení.  

 

Kvalifikační studium a kurzy 

Statutární zástupkyně ředitele absolvovala kvalifikační studium pro metodiky prevence. Dvě průvodkyně si 

dodělávají odpovídající vysokoškolské pedagogické vzdělání, další průvodci absolvovali studium pro asistenty 

pedagoga (Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.). Průvodci absolvovali velké množství různě zaměřených 

krátkodobých kurzů: Nenásilná komunikace (Adam Čajka, Na Zemi), Seminář teorie typů, Canva pro celou 

sborovnu (Prototýpci), Vedení adaptačních pobytů (Prázdninová škola Lipnice), Prázdninová škola formativního 

hodnocení (Lipka), vzdělávání v rámci projektu Futuropolis (Na Zemi), Kurz první pomoci, Hejného matematika 

pro 3. ročník, Nová informatika, Robotika. Na půdě naší školy nás proškolili pracovníci Lipky v Badatelství a 

Venkovním učení.  

 

Díky projektům taky proběhlo vícero akcí tandemové výuky 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 do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2022/2023 proběhl dne 6. 4. 2022.  

V rámci místa vzdělávání Tišnov a Nedvědice se nám přihlásilo 27 zájemců. Všichni přihlášení byli přijati, ve třech 

případech jsme rozhodli o odkladu a v jednom případě žák nakonec nastoupil na jinou školu. 

Tento školní rok jsme zorganizovali několik akcí pro zájemce o zápis do naší školy – úvodní informační schůzku, 

povídání o Montessori principech v ZaHRAdě, náhledy rodičů ve třídě, dolaďovací schůzku a pro děti Den naživo 

v ZaHRAdě. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli tyto akce uskutečnit a mohli jsme se potkat s rodiči i dětmi 

„naživo“. Je pro nás velmi důležité, aby do školy přicházeli děti a rodiče, kteří souzní s naším montessori 

vzdělávacím konceptem. 

Tento školní rok jsme přijali 10 zájemců o přestup z jiné školy.  

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Počet Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky podle § 37 k 1. 6. 2022 3 0 

o dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37 0 0 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 27 0 

o přestupu z jiné základní školy 10 0 

 

                           
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

V tomto roce nás nenavštívila česká školní inspekce. Výsledky poslední inspekční činnosti ze školního roku 

2020/21 jsou dostupné na webových stránkách. 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠVP 

Učení stavíme na vrozené touze učit se a porozumět světu kolem sebe. Kvalitu učení zvyšujeme uplatňováním 

montessori principů, individualizací a diferenciací učiva a hodnocením, které podporuje učení žáků. Ve školním 

roce 2021/2022 jsme začali se zaváděním formativního hodnocení. Škola se prostřednictvím projektu MAP stala 

součástí formativní skupiny škol tišnovska a díky mentorské podpoře začala zavádět formativní vzdělávací 

strategie. Žáci jsou hodnoceni slovně, učební pokroky zaznamenávají do tzv. stezek nebo deníků a výstupy 

ukládají do portfolií. Společně s průvodci sledují své pracovní kompetence (zda dokážou plnit zadané úkoly a 

určit pracovní priority, vybrat a naplánovat vhodný postup, soustředěně pracovat a dokončovat práci.  Výsledky 

učení vyhodnocují průběhu školního roku na pravidelných tripartitách (rozhovorech mezi žákem, průvodcem a 

rodičem). Postupně hledáme další kroky k sebeřízenému učení.  

Specifikem školy je propojování vzdělávacího obsahu a průřezových témat do smysluplných celků spojených s 

reálným životem. Vyučované předměty proto integrujeme do výukových bloků, výuku propojujeme s realitou 

(návštěvy odborných pracovišť, science center, muzeí, kreativních center, knihoven atd.), pravidelně pořádáme 

zimní školy plavání a lyžování a letní školy v přírodě. Chápání jevů v souvislostech zajišťuje LUSK (předmět 

integrující vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (na druhém stupni Člověk a společnost, Člověk a příroda), Člověk 

a svět práce a Informatika a některé tematické okruhy průřezových témat. Mikroekonomické projekty (vaření, 

příprava školních akcí, plánování výletů a stáže) zajišťují kontakt s realitou žáků. 

V tomto školním roce jsme se výrazně posouvali v naplňování našich vzdělávacích cílů směrem k vědomému 

sebeřízenému učení. Vnímáme, že je to ale dlouhá cesta. 

 

Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2022: 

 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 
celkem 

Prospěl/a s 

vyznamenáním 
15 20 17 7 2 5 7 3 1 77 

Prospěl/a 0 0 0 4 3 0 5 0 1 13 

Neprospěl/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 15 20 17 11 5 5 12 3 2 90 

 

Celkové hodnocení chování žáků k 30. 6. 2022: 

Stupeň chování Počet tj. % všech žáků školy 

1 90 100 % 
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Škola ZaHRAda si zakládá na bezpečném prostředí jak pro děti, tak i pro dospělé. Základním heslem je: „Učíme 

se, jak být zdraví a šťastní“. Dobré třídní klima, zdravé vztahy a umění komunikace jsou tedy v naší škole jedny 

ze základních věcí, na kterých se pravidelně pracuje.  

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).  

 

V ZaHRAdě již pravidelně probíhají následující aktivity, které mají preventivní cíle:  

- Adaptační programy na počátku školního roku – považujeme je za velmi důležité, protože na začátku 

roku se vždy nově formuje třída s jiným složením žáků. U druhého a třetího trojročí jsme připravili delší 

pobytové adapťáky a u mladších dětí z prvního trojročí jsme zařadili různé aktivity na budování vztahů ve třídě. 

- Přechodové a přijímací rituály – na úvodní a závěrečné slavnosti jsme udělali menší přechodové rituály 

pro děti přecházející z jednoho trojročí do druhého a u nově příchozích žáků. Pořád hledáme formu větších 

rituálů s hlubším přesahem. 

- Ranní a odpolední kruhy ve třídách – kruhy jsou téměř každodenní součástí vyučování. Kromě plánování 

aktivit se děti na nich učí sdělovat své potřeby a přání, vyjadřovat svoje názory a emoce. 

- Krizová kolečka v případě potřeby řešení akutního problému – Tento rok jsme se nechali inspirovat 

smírčími komisemi z konceptu svobodných škol, které nám představovali žáci a průvodci ZŠ CoLibri a vzájemně 

jsme se u smírčích koleček navštěvovali. Moc za tuto inspiraci a sdílení děkujeme. 

- Školy v přírodě, společné akce, výlety – do těchto akcí se snažíme vždy vložit aktivity podporující 

osobnostně-sociální rozvoj dětí. 

  

V tomto školním roce jsme se zaměřili více na vztahy ve třídách – hlavně kvůli možným důsledkům 

protiepidemiologických opatření a faktu, že zejména ve vyšších trojročích došlo k většímu množství přestupů 

žáků do naší školy. V každé třídě školní metodička prevence se školním psychologem zorganizovali programy 

zaměřené na podporu třídního kolektivu. V rámci programu děti tvořily pravidla, hrály kooperativní hry apod. 

S výstupy z uvedených setkání mohli průvodci dále pracovat. V jedné třídě, kde se vyskytli větší potíže se vztahy 

v kolektivu, jsme nakonec situaci řešili ve spolupráci s PPP Brno. Pracovníci PPP byli pozvaní do školy, kde 

připravili intervenční program ve třídě a dali průvodcům několik doporučení pro další práci s kolektivem. 

 

Po delší době protiepidemiologických opatření spojených s větším využíváním digitálních technologií, jsme 

zaměřili svoji pozornost na prevenci v této oblasti. I díky podpoře projektů O2 chytrá škola se nám podařilo 

realizovat následující preventivní aktivity: program Zodpovědné zacházení s digitálními technologiemi (ve 

spolupráci s DIGIDĚTI s následnou besedou pro pedagogy), besedu pro rodiče Dítě jako tvůrce (ve spolupráci 

s Prototýpky) a další vzdělávací programy pro děti od Prototýpků, kde se vždy částečně věnovali i zodpovědnému 

přístupu k technologiím.  
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných  

 

Škola má nastavený systém individuálního a diferencovaného přístupu k žákům. Snažíme se přizpůsobovat výuku 

potřebám a zájmům dětí, část výuky je vyhrazen pro tzv. volnou práci, kdy si žáci mohou vybírat na čem/s 

kým/kde (v prostoru třídy) budou pracovat. Tato svoboda má však své jasné limity:  

• Dítě si musí zvolit nějakou smysluplnou činnost (kdy se něco učí, procvičuje, případně pečuje o prostředí). 

Nemůže střídat činnosti bez ukončení nebo delší dobu nedělat nic.  

• Ve svobodě volby dítěte je přítomna i povinnost. Pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností 

práci dokončit. Pokud se dítě rozhodne pracovat s určitou pomůckou či materiálem, je jeho povinností 

dodržet daná pravidla s užíváním pomůcky spojená. 

Průvodce vyhodnocuje, jakou míru svobody může dětem dát. Zpočátku činnost dětí více koordinuje a nabízí jim 

konkrétní činnosti a ukázky. Určuje, čím se budou děti zabývat a dává omezené možnosti výběru materiálů, 

pomůcek apod. Postupně se průvodce snaží dávat dětem více prostoru na volnou práci tam, kde jsou děti 

schopné převzít zodpovědnost. Pořád je ale nablízku a aktivně zasahuje, pokud jsou porušována pravidla nebo 

si dítě nedokáže vybrat činnost. Všemi našimi aktivitami se snažíme podpořit děti, aby dosahovaly svého 

dlouhodobě udržitelného maxima. Ve škole je rovněž široká nabídka aktivit v rámci zájmového vzdělávání 

(družina, školní klub), ve kterých žáci mohou uplatnit a dále rozvíjet svůj potenciál. 
 

Průvodce pozoruje a poznává děti, vnímá jejich potenciál, zájmy a aktuální vývoj. Ve spolupráci se školním 

poradenským pracovištěm (zejména s naši speciální pedagožkou a výchovní poradkyní) probíhá ve třídách 

depistáž dětí se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Snažíme se včasně zachytit vzdělávací 

problémy žáků a úzce spolupracujeme s rodiči, PPP a SPC. Pracujeme s doporučeními od školských poradenských 

zařízení a pravidelně vyhodnocujeme přijatá podpůrná opatření. 
 

V školním roce 2021/22 jsme měli 18 žáků, kterým byli přiznané podpůrné opatření druhého až čtvrtého stupně. 

Na základě těchto opatření působilo ve škole 5 asistentů pedagoga a speciální pedagožka poskytovala 13 hodin 

speciálně pedagogické péče osmi dětem. V tomto školním roce jsme jednomu mimořádně nadanému žákovi 

umožnili přeskočení ročníku (s ohledem na každoroční přechody části žáků do vyššího trojročí byl tento proces 

plynulý a ve spolupráci s PPP dlouhodobě plánovaný).  
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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 spojený s členskou schůzí spolku Hnízdo (4x ročně – 2 víkendové a 2 odpolední)  

• rodičovské kavárny (setkávání rodičů s průvodci jednotlivých tříd minimálně 2x za pololetí) 

• 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 školním roce jsme 

realizovali pouze 1 online setkání týkající se principů Montessori vzdělávání)   

• organizované slavnosti (tento rok se uskutečnilo komunitní zahájení školního roku, ZaHRAdní hody, školní 

ples, závěrečná slavnost) 

• dobrovolnická činnost – například pomoc při budování školní zahrady, úprava prostor, výroba pomůcek a 

materiálů do školy atd… 

 

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. Tento rok se však i s ohledem na různá omezení spojená 

s koronavirovou epidemii moc akcí nekonalo…  

Společně s naším zřizovatelským spolkem Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání jsme zorganizovali koncert 

na podporu ukrajinských uprchlíků a školní ples. Zorganizovali jsme školní materiální sbírku pro uprchlíky, kterou 

jsme následně darovali Oblastní charitě Tišnov koordinující pomoc uprchlíkům na Tišnovsku.  

Aktivně jsme se zapojovali do projektu MAP vzdělávání II., který zaštiťuje MAS Brána Vysočiny a město Tišnov. 

Účastnili jsme se různých pracovních skupin a vzdělávání, jsme členy řídícího orgánu, pozvali jsme k sobě na 

náhledy pracovníky školních družin v naší MAS. 

V průběhu školního roku k nám pravidelně přichází pedagogové z jiných škol na náhledy do výuky. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

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

účetní závěrku Základní školy ZaHRAda za rok 2021, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2021. 

Následující tabulka uvádí její zjednodušený souhrn. 

 

VÝNOSY Kč 

Výnosy celkem 10 293 826 

1. Výnosy z hlavní činnosti – školné 1 305 916 

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

Erasmus +, dotace města Tišnov 
8 678 902 

3. Dary 39 233 

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

prodané zboží a jiné služby) 
269 775 

 

NÁKLADY Kč 

Náklady celkem 9 143 224 

1. Náklady na mzdy pracovníků (prac. poměr, DPP/DPČ) 4 787 488 

2. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 1 113 313 

3. Ostatní osobní náklady  175 715 

4. Ostatní provozní náklady (nájemné, energie, voda, topení, opravy) 423 273 

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

na školní akce, ubytování na školních akcích, vzdělávací software 
666 599 

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

majetek, náklady na reprezentaci apod.) 
1 245 659 

7. Ostatní služby (telefony, internet, poštovné, správa webu apod.) 181 999 

8. Vzdělávání pracovníků (kurzy, supervize) 281 321 

9. Jiné provozní náklady (pojištění, revize, poplatky) 14 032 

10. Poradenství – BOZP, právní, metodická podpora, lékařské služby 138 289 

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

ztráty) 
115 536 

 

Výsledek hospodaření + 1 150 602 
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ZÁVĚR 
 

Školní rok 2021-2022 byl našim sedmým rokem a nesl se ve znamení postupných změn a důležitých rozhodnutí.  

• V rámci běžného školního života jsme si užívali, že po období distančního vzdělávání můžeme být prostě 

spolu. I když část roku byla ještě stále poznamenána koronavirovou epidemii a nemocností našich žáků 

i průvodců (zejména zimní období a škola plavání a lyžování), byli jsme vděční za to, že vše proběhlo 

v klidu a mohli jsme se vzdělávat společně ve škole. 

• Ve výuce jsme se snažili více uplatňovat montessori principy, zejména vnášení klidu a míru do tříd, tak 

aby mohly děti věnovat nerušenou pozornost vybraným činnostem. Naši průvodci absolvovali vícero 

Montessori kurzů, byli na náhledech v jiných školách, a to vždy přineslo novou energii a inspiraci. 

• Tento školní rok byl zároveň poznamenán zahájením války na Ukrajině. Po část roku jsme měli ve škole 

dvě ukrajinské děti, nakonec u nás stabilně zůstala 1 žačka. Ve spolupráci s Oblastní charitou Tišnov jsme 

udělali sbírky lékárenského zboží se závozem na Ukrajinu a sbírku materiální a finanční pomoci pro 

ukrajinské uprchlíky na Tišnovsku. 

Z organizačně-systémových věcí: 

• Pokračovali jsme v pokusném ověřování kombinovaného vzdělávání v naší experimentální třídě 

v Nedvědici. Jsme moc rádi, že se třída zdárně rozvíjela. Úspěšně jsme požádali o zápis nového místa 

vzdělávání a od příštího školního roku bude po ukončení pokusného ověřování Jasan (třída v Nedvědici) 

již standardní součástí ZaHRAdy. 

• Po návratu ze sabatiklu ředitele školy jsme řešili náhlý personální výpadek v rámci druhého trojročí. 

Vnímali jsme, že potřebujeme zejména tuto třídu více stabilizovat, a nakonec jsme se rozhodli pro řešení, 

kdy se ředitel stal hlavním průvodcem druhého trojročí a vedení školy získalo podobu triumvirátu. Po 

určité době jsme však dospěli k důležitému rozhodnutí, že bude funkčnější, když nalezneme někoho, kdo 

se bude chtít ředitelskému poslání věnovat naplno. Vyhlásili jsme proto výběrové řízení na pozici 

ředitele, oslovili osoby, které jsme považovaly za potenciálně vhodné a prošli podnětným procesem 

výběrového řízení, kdy jsme se mohli znovu zamyslet, co považujeme ve škole za důležité a jakého leadra 

bychom chtěli mít. Velmi nás oslovil návrh koncepce a působení Jiřího Vorlíčka, který se od 1. 9. 2022 

stane ředitelem naší školy. Gratulujeme a přejeme, ať se daří vize naplňovat a společně radostně 

v ZaHRAdě porosteme.  

• S příchodem nového ředitele personální obohacení nekončí. S ohledem na nárůst naší školy a stěhování 

několika našich průvodců jsme na závěr školního roku dělali výběrové řízení na vícero pedagogických 

pozic. Jsme rádi, že se přihlásilo vícero inspirativních uchazečů a už se těšíme na naše nové kolegy.  

• Poslední oříšek nejenom tohoto školního roku, který se nám nepodařilo uspokojivě rozlousknout jsou 

nedostatečné prostory školy. Škola roste a aktuální prostory již dlouho neodpovídají našim potřebám. 

Existenční potíže s nedostatečnou formální kapacitou školy jsme vyřešili v rámci námi pronajímaných 

prostor. Podařilo se nám navýšit kapacitu školy na 140 žáků (110 v místě vzdělávání Tišnov a 30 v 

Nedvědici) a školní družiny na 90 žáků (60 pro Tišnov a 30 v Nedvědici). Pronajali jsme si další prostory 

v centru Tišnova, které po rekonstrukci bude využívat naše třetí trojročí. Víme však, že se jedná o 

provizorní a nedostatečné řešení a budeme se i nadále snažit najít vhodný objekt, kde by mohla být 

provozována celá naše škola. Bude to největší výzva následujícího školního roku.                     


