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Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává Katalog základních škol na Tišnovsku. Katalog vznikl z inicia-
tivy Místního akčního plánu vzdělávání (dále MAP) pro ORP Tišnov II. a byl aktualizován 
v rámci MAP III. Místní akční plán vzdělávání (MAP) pracuje již od roku 2016 na vytvoření 
vstupní analýzy, strategického rámce vzdělávání do r. 2023 a akčního plánu vzdělávání 
v území ORP Tišnov. MAP je tvořen pro ZŠ a MŠ a vychází z lokálních potřeb v území. Do 
tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, 
rodiče; instituce zájmového a neformálního vzdělávání apod.). Aktivně se do vytváření 
MAP zapojilo všech 30 školských zařízení (mateřských a základních) v území ORP Tišnov.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 
školách ve správním obvodu ORP Tišnov tím, že bude podpořena spolupráce zřizovate-
lů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání  
a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Školství na Tišnovsku má dlouhou tradici a není bez zajímavosti, že mnohé školy 
sídlí ve svých původních budovách desítky let. Zároveň je potěšitelné, že školy využívají 
podpory zřizovatelů, či současných grantových a projektových možností k dalšímu růstu 
a rozvoji. Během posledních let, kdy se školy aktivně zapojují do Místního akčního plánu 
vzdělávání je možné pozorovat jejich chuť rozšiřovat svá portfolia inovativními přístupy 
ve vzdělávání, ale i sdílet své zkušenosti.

Katalog škol, který právě držíte ve svých rukách, vychází ze současného stavu 
základních škol v ORP Tišnov a má sloužit pro potřeby rodičů, zapojených aktérů ve 
vzdělávání i samotným školám. Jde o ucelený přehled základních škol na Tišnovsku. Ob-
sahuje klíčové údaje o jednotlivých školách (adresa, kontaktní údaje, webové stránky, 
charakteristika vzdělávacího programu, filozofie školy, zaměření výuky – např. cizí jazyky, 
matematika, sporty, přírodní vědy a vybavenost škol). Profil školy doplňuje také stručná 
„osobní“ vizitka jednotlivých škol.

Cílem předkládaného katalogu není vytvářet konkurenční prostředí mezi jednot-
livými školami, ale předložit pestrou škálu vzdělávacích možností na Tišnovsku. Katalog 
by měl uživatelům pomoci zorientovat se v nabídce základního vzdělávání, případně je 
nasměrovat k získání doplňujících informací o daných školách.

Síť základních škol  
na území SO ORP Tišnov 2022
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ZŠ Brumov
Základní statistika

Filozofie školy 

SPOLEČNĚ K ŽIVOTU. Cílem našeho působení je porozumění – položit základy k porozumění sobě sa-
mému, svému nejbližšímu okolí a v budoucnu i světu. V rámci společného vzdělávání nám jde o rovný 
přístup, respekt k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků.

Zaměření výuky 

Díky komornímu počtu žáků naší školy se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti. Výuku 
směřujeme k praktickému užití dovedností a zkušeností pro reálný život. 

Vybavenost školy 

Dvě učebny, bezdrátové připojení v celé budově školy, interaktivní tabule, notebooky, školní dvůr, školní 
zahrádka.

Dopravní dostupnost, parkování

Autobusová linka 257 (Boskovice – Olešnice), 333 (Tišnov – Osiky)

Co nám jde?

Rodinným, pohodovým, klidným a vstřícným prostředím školy se snažíme přispět k pozitivnímu pro-
žívání dětství. K dětství naplněnému upřímností, přátelstvím, spoluprací, tolerancí a svobodou vyja-
dřování. Přispíváme k celkovému rozvoji dítěte, jak po stránce rozumové, tak i osobnostní a fyzické. 

Škola – název, adresa: Základní škola Brumov, příspěvková organizace, 
Brumov 51, 679 23 Lomnice u Tišnova

Zřizovatel:  Obec Brumov
Ředitel: Mgr. Kateřina Parfusová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): 1. – 5. ročník, kapacita 35 žáků

Web: www.obecbrumov.cz
Vzdělávací program:  ŠVP ZŠ Brumov zpracovaný podle RVP
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ZŠ CoLibri
Základní statistika

Filozofie školy 

Vycházíme z principů sebeřízeného vzdělávání. Naším cílem je zachovat vnitřní motivaci dětí a poskyt-
nout jim podporu při rozvíjení jejich osobních talentů. Prostřednictvím demokratické struktury školy si 
děti rozvíjejí komunikační dovednosti a učí se schopnosti spolupráce a zodpovědnosti.
Škola je postavena na rodinné atmosféře, nenásilné komunikaci a individuálnímu přístupu. Respektu-
jeme, že každý má jiné tempo a styl získání vědomostí a zkušeností. Díky věkově smíšenému kolektivu 
se dětí učí od sebe navzájem.
Základními principy naší školy jsou důvěra, respekt, svoboda a zodpovědnost.

Zaměření výuky 

Všeobecné. Nabídku upravujeme dle aktuálního zájmu dětí.

Vybavenost školy 

Žáci mají k dispozici dostatečné vnitřní prostory společně s venkovním pozemkem školy.

Dopravní dostupnost, parkování

Zastávka autobusů IDS JMK je 100 metrů od školy. Parkování krátkodobé před školou.

Co nám jde?

Naše škola nabízí bezpečné a podporující prostředí, ve kterém mohou děti objevovat, rozvíjet a realizo-
vat svůj potenciál. 

Škola – název, adresa: Základní škola CoLibri, soukromá škola, 
pracoviště Porta Coeli 1001, Předklášteří

Zřizovatel:  Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
Ředitel: Ing. Pavel Matějka, PhD.
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

smíšený kolektiv, 9 ročníků, aktuální kapacita 40, 
cílová kapacita 80

Web: www.skolacolibri.cz
Vzdělávací program:  ŠVP CoLibri
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ZŠ a MŠ Deblín
Základní statistika

Filozofie školy 

Tvoříme školu na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Nejen mezi žáky, pedagogy, 
také mezi žáky a pedagogy navzájem, ale i v rámci širší komunity. Tento přístup se odráží i při volbě 
vzdělávacích strategií. Eliminujeme autoritativní postupy a naopak přibíráme žáky, zákonné zástupce, 
komunitu v mnoha případech ke spolurozhodování, dáváme prostor pro vyjadřování vlastních názorů. 
Nastavený školní systém vede k tomu, že až na drobnosti nemusíme řešit kázeňské problémy, problémy 
s chováním či patologické jevy. Bezpečné prostředí vnímáme jako základní podmínku kvalitního a smy-
sluplného vzdělávání. Pracujeme na individuálním rozvoji každého pedagoga i celé sborovny.

Zaměření výuky

Výuka je zaměřena na individuální přístup k dětem, diferencovanou výuku, vzájemnou spolupráci, pře-
dávání zkušeností mezi dětmi, sebehodnocení, projektové a terénní vyučování. Na prvním stupni pro-
gram Začít spolu (Step by Step) a slovní hodnocení, na druhém stupni hledáme nové inovativní cesty 
ve vzdělávání, snažíme se o aktivní žáky a propojení předmětů. Obdrželi jsme certifikáty Férová škola, 
Rodiče vítáni a Finančně gramotná škola.

Vybavenost školy 

Venkovní zahradní areál, zrekonstruovaná tělocvična, multifunkční sportovní hřiště, hřiště pro družinu a veřej-
nost, venkovní učebna, jídelna, počítačová učebna, přírodovědná učebna, výtvarná učebna, dílny, hudebna, 
cvičná kuchyňka, vybavení chodeb pro hry a relax dětí, čtecí koutky, školní knihovna, školní družina pro celý prv-
ní stupeň, školní klub pro druhý stupeň, hudební a výtvarný obor ZUŠ – pod ZUŠ Tišnov, kroužky přímo ve škole.

Dopravní dostupnost, parkování

Autobusem, parkování aut před školou.

Co nám jde?

•  individuální přístup k dětem, s respektem k jejich osobním potřebám
•  spolupracovat, učit se navzájem – děti i pedagogové (vzájemné inspirace, hospitace)
•  vzdělávání pedagogů – výjezdy do jiných škol, sdílení, porady každý týden, semináře ve škole
•  vytvářet pozitivní klima, tím vytvářet bezpečné prostředí k učení
• formativní hodnocení – zaměřené na pokrok dítěte, sebehodnocení, slovní hodnocení, schůzky uči-

tel-rodič-dítě
•  hledat a posilovat silné stránky dětí, zaměření na kariérové poradenství a podnikavost žáků
•  učit vnímat děti komunitu, okolí školy a podílet se na změnách – díky třídním projektům
•  celoškolní projekty, spolupráce mezi ročníky, se školkami i se seniory v Deblíně a na Žernůvce

Škola – název, adresa: Základní škola a mateřská škola Deblín,  
příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Zřizovatel:  Městys Deblín
Ředitel: Mgr. Iveta Štamberová (dříve Kosová)
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): 9 ročníků, kapacita 300 žáků

Web: www.zs-deblin.cz
Vzdělávací program:  ŠVP pro základní vzdělávání „Škola pro život“
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ZŠ a MŠ Dolní Loučky
Základní statistika

Filozofie školy 

MOTTO: Jako most Míru spojuje kopce Mírovou s Pasníkem, spojuje náš program MOST vědění se živo-
tem (most Míru je železniční most nad údolím v obci).

Zaměření výuky 

Naše škola se zaměřuje na výuku anglického jazyka od 1. třídy, na prvním stupni učíme angličtinu meto-
dou Genki English, základy angličtiny se učí děti už v mateřské školce.

Vybavenost školy 

Škola je nadstandardně vybavená, všechny učebny mají interaktivní tabuli nebo projektor, máme 2 od-
borné učebny – fyziky a chemie a učebnu informatiky. Ostatní odborné učebny využíváme jako kmenové 
třídy. Škola má vlastní tělocvičnu a víceúčelové hřiště na fotbal, volejbal, běžeckou dráhu a doskočiště. 
Máme vlastní školní jídelnu, vaříme dvě jídla – děti si vybírají. Učebnu fyziky a chemie jsme vybudovali  
v rámci projektu. V tomto projektu byla zajištěna i bezbariérovost školy.

Dopravní dostupnost, parkování

Naše škola je pohodlně dostupná pro několik spádových obcí, odkud k nám chodí děti a dopravní ob-
služnost je nejlepší směrem z Tišnova a do Tišnova. U školy je vybudováno parkoviště pro zaměstnance  
i rodiče, kteří vozí děti do školy.

Co nám jde?

Hlavním cílem školy je vychovat žáky ke slušnosti, úctě k dospělým, ke svým spolužákům, naučit žáky 
získané poznatky aplikovat v praxi a vést žáky k tomu, aby si správně vybrali svoje budoucí povolání. 
Naše přednosti:
•  příjemná atmosféra, moc pěkné prostředí – prostory ve škole i areál kolem školy 
• přátelské prostředí (žák – učitel), rodinné prostředí středně velké školy
• individuální přístup k žákům – díky menšímu kolektivu ve třídě, speciální pedagog pro ZŠ i MŠ
•  výsledky klasifikace jsou podloženy odpovídajícími vědomostmi
•  úspěšnost našich žáků v přijímacích zkouškách na střední školy
•  zviditelňování školy v rámci soutěží a olympiád
•  v chemických, recitačních, literárních a výtvarných soutěžích jsme úspěšní – účast v krajských kolech 
•  ZUŠ, Inspiro, Stream Dance – taneční kroužek – provoz přímo v budově naší školy
• spolupráce s PedF MU Brno a VŠCHT Praha a Science Inspired VIDA Brno

Škola – název, adresa: Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, 
příspěvková organizace, Dolní Loučky 207, 594 55 Dolní Loučky

Zřizovatel:  Obec Dolní Loučky
Ředitel: Mgr. Hana Kočková
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

9 ročníků ve 14 třídách, 257 žáků, kapacita školy je 350, 
mateřská škola zabírá v budově základní školy 3 učebny

Web: www.zsdolniloucky.cz
Vzdělávací program:  Školní Vzdělávací program MOST
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ZŠ a MŠ Doubravník
Základní statistika

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Doubravník,  
příspěvková organizace, Doubravník 107,  
592 61 Doubravník

Zřizovatel:  Městys Doubravník
Ředitel: Mgr. Pavel Sýkora

Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

Jsme škola s prvním stupněm s pěti ročníky 
v pěti třídách (kapacita 100 žáků), školní družina (kapacita 69 dětí), 
mateřská škola (kapacita 56 dětí), školní jídelna vaří i pro cizí 
strávníky (kapacita 200 obědů)

Web: www.zsmsdoubravnik.cz

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program pro základní  
vzdělávání: Radost z učení – radost ze života

Filozofie školy 

Naučit žáky čít, psát, počítat a komunikovat v souladu s výstupy z RVP. Pozitivním přístupem  
a osobním příkladem motivovat žáky k celoživotnímu učení. Rozvíjet u každého z nich individualitu, při-
rozenost a nadání. Dát pevné základy zdravého sebevědomí, kulturního povědomí a morálních zásad.

Zaměření výuky 

Čtení metodou „sfumato“ (čtení pro všechny děti), prvky programu Začít spolu (ranní kruhy, třídní 
schůzky ve třech, sebehodnocení žáků…), venkovní učení prvouky a přírodovědy s důrazem na poznání 
nejbližší okolní přírody. Propojení místních tradic, folkloru a zvyků s výukou v programu „Tady jsme 
doma“, úzké sepětí s místní komunitou. 

Vybavenost školy 

Základní škola je umístěná v historické budově s jistým geniem loci, zároveň už roky praktikujeme mo-
derní prvky výuky. Jsme těsně spjati se životem městyse, např. tělesná výchova probíhá v místní soko-
lovně, velké přestávky v parku na náměstí. 

Mateřská škola a jídelna využívá komfortu nové budovy s přilehlou velkou zahradou s herními prvky. 
Všem dětem Doubravník nabízí nádherné prostředí klidného městečka a okolní přírody.

Dopravní dostupnost, parkování

Vlak, autobus, parkování na náměstí

Co nám jde?

Vytvářet bezpečné, inspirující a respektující prostředí pro žáky i učitele, ve kterém je radost se 
učit i učit. Jít společnou cestou s rodiči ve výchově jejich dětí. Spolupracovat se zřizovatelem  
a místní komunitou. 
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ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
Základní statistika

PANTONE 298 C
CMYK 69/7/0/0
RGB 47/180/233

PANTONE 219 C 
CMYK 1/88/0/0
RGB 231/55/140

PANTONE 382 C
CMYK 29/0/100/0
RGB 202/212/0

PANTONE 144C
CMYK 0/58/100/0
RGB 244/150/0

PANTONE 109 C
CMYK 0/10/100/0
RGB 255/221/0

PANTONE 258 C
CMYK 43/76/0/0
RGB 162/85/157

PANTONE 219 C
CMYK 3/0/0/32
RGB 190/192/194

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, 
příspěvková organizace 
Drásov 167, 664 24 Drásov

Zřizovatel:  městys Drásov
Ředitel: Mgr. Kateřina Vaverová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

9 ročníků, kapacita 418 žáků ZŠ, 
5 tříd MŠ, kapacita 140 dětí

Web: www.zstgmdrasov.cz
Vzdělávací program:  ŠVP – škola otevřené komunikace „další krok“

Filozofie školy 

I při stále se zvětšujícím počtu žáků se nám daří uplatňovat individuální přístup k žákům a zlepšovat 
bezpečné klima školy. Uplatňujeme nové formy výuky, zapojujeme se do projektů.

Zaměření výuky 

Preferujeme rovný přístup ke vzdělávání, nevytváříme skupiny dle výkonnosti, podporujeme individu-
ální přístup ke každému žákovi.

Vybavenost školy 

Odborné učebny informatiky, výtvarné výchovy a jazyků, dobře vybavená dílna s keramickou pecí, od 
šk. roku 2020/2021 odborné učebny přírodovědných předmětů, tělocvična, hřiště na míčové sporty, vel-
ká školní zahrada, hřiště s herními prvky, školní jídelna.

Dopravní dostupnost, parkování

Dobré dopravní autobusové spojení z okolních obcí – Malhostovice, Čebín, Drásov, Všechovice, Skalička, 
Nuzířov. Propojení s Čebínem a Malhostovicemi cyklostezkami, možnost parkování jízdních kol u budo-
vy školy. Parkovací místa vyhrazená pro školu v blízkosti budovy.

Co nám jde?

•  ve spolupráci se zřizovatelem rozšiřujeme a modernizujeme naše prostory, zavádíme nové moderní 
technologie

•  uplatňujeme individuální přístup ke každému
•  nabízíme zajímavou výuku podpořenou účastí v řadě zajímavých projektů
•  pečujeme o žáky s oslabením některých funkcí přímo ve škole pod vedením speciálního pedagoga, 

logopeda, školního psychologa
•  klademe důraz na kvalitní stravování ve školní jídelně
•  nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit
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ZŠ a MŠ Katov
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní a Mateřská škola Katov, příspěvková organizace, 
Katov 11, 594 55 Dolní Loučky

Zřizovatel:  Obec Katov
Ředitel: Mgr. Eva Hradilová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

Trojtřídní ZŠ 1. – 5. roč. 42 žáků + jednotřídní MŠ 20 dětí´
+ ŠD 30 žáků

Web:  https://zskatov.webnode.cz/

Vzdělávací program:  ŠVP PV – Zdravá mateřská škola
ŠVP ZV – Tvořivá škola

Filozofie školy

Základní škola a Mateřská škola Katov si zakládá na přátelském a vstřícném přístupu k dětem i rodičům. 
Naším cílem je, aby děti i žáci chodili do školy s chutí a radostí. Díky úzké spolupráci mezi pedagogy MŠ 
a ZŠ jsou děti pečlivě a systematicky připravovány na nástup do 1. třídy základní školy.

Zaměření výuky 

V ŠVP MŠ „Zdravá mateřská škola“ dbáme na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, rozvíjíme klad-
ný vztah k přírodě a k pohybu.
ŠVP v ZŠ „Tvořivá škola“ je zaměřen na činnostní učení. Manipulací s pomůckami a vlastní činností si 
žáci poměrně rychle, a především trvale osvojí praktické dovednosti. Díky menšímu počtu žáků v jed-
notlivých ročnících je možný individuální přístup ke každému žákovi. Spojení dvou různých ročníků  
v jedné třídě rozvíjí u žáků samostatnost, ohleduplnost, spolupráci.

Vybavenost školy 

V budově školy se nachází 3 kmenové třídy, učebna Informatiky, sborovna, ředitelna, jedna prostorná 
třída pro MŠ s vlastní kuchyňkou na výdej stravy, velká multifunkční místnost pro společné aktivity, pro-
jekty, divadelní, hudební... představení. Škola poskytuje stravování ve školní jídelně ve vedlejší budově.
Třídy v ZŠ jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici notebooky a tablety 
s připojením na internet k procvičování učiva a vyhledávání informací. Třída v MŠ je vybavena moder-
ními didaktickými pomůckami, stavebnicemi, tablety… pro rozvoj motorických dovedností, logického 
myšlení a dig. gramotnosti dětí.

Dopravní dostupnost, parkování  

Budova se nachází v blízkosti autobusové zastávky – linka Velká Bíteš – Tišnov a asi 1 km od vlakové 
zastávky Níhov. 

Co nám jde?

Pomáháme dětem s přechodem z rodinného prostředí do prostředí kolektivu. Vedeme děti ke slušnému 
chování v kolektivu, ke zdvořilosti a úctě k dospělým. Učíme děti vzájemné pomoci a spolupráci, respektu 
k osobnostním odlišnostem dětí.
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ZŠ a MŠ Lažánky
Základní statistika

Škola – název, adresa: 
Základní škola a mateřská škola Lažánky,  
příspěvková organizace, Lažánky 59,  
664 71 Veverská Bítýška

Zřizovatel:  Obec Lažánky
Ředitel: Mgr. Jaroslav Ševčík
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): 5 ročníků ve třech třídách – malotřídka, kapacita 50 žáků

Web: www.zsmslazanky.cz
Vzdělávací program:  ŠVP pro základní vzdělávání Barevná škola

Filozofie školy 

Ve výchově a vzdělávání našich žáků preferujeme individuální a demokratický přístup ke každému žákovi, 
učení pomocí hry, praktickou zkušenost, volnost žákovské práce korigované učitelem, volné členění 
vyučovacích hodin, výraznou podporu vědomostních předmětů estetickou a tělovýchovnou složkou. 
Aktivně se účastníme života v obci. Díky nižšímu počtu žáků převládá ve škole klidné, přátelské a pod-
nětné prostředí.

Zaměření výuky 

Žáci jsou napříč výukovými předměty a ve volnočasových aktivitách školní družiny vedeni k výtvarným 
činnostem. Naši žáci pak získávají přední místa ve výtvarných soutěžích. 

Vybavenost školy 

Učebny s interaktivními tabulemi a moderními učebními pomůckami, některé lavice s nadstandartní 
pracovní plochou, žákovské počítače, školní knihovna, dvě oddělení družiny, jídelna s výdejnou stravy, 
terasa s venkovní učebnou, bezbariérový přístup, obecní tělocvična v bezprostřední blízkosti školy.

Dopravní dostupnost, parkování

Budova školy stojí na návsi obce hned vedle autobusové zastávky. Linkou 312 se žáci jednoduše dopra-
vují z okolních obcí Braníškov, Maršov, Veverská Bítýška, Chudčice. S ohledem na přespolní žáky výuka 
v naší škole začíná až v 8.15 hodin. Parkování před hlavním vstupem do školy.

Co nám jde?

V základní škole v Lažánkách se cítí všichni dobře, jak žáci, tak učitelé. Děti chodí do naší ško-
ly rády. Máme dobré vztahy s rodiči i se zřizovatelem. Připravujeme pro žáky zajímavou výuku  
a doplňkové programy. Našim cílem jsou děti vychované ke slušnosti, samostatnosti a úspěšnosti  
v následném vzdělávání.
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice
Základní statistika

ZŠ
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UŠ
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Š
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Škola – název, adresa: 
Základní škola, Základní umělecká škola  
a Mateřská škola Lomnice, příspěvková  
organizace, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice

Zřizovatel:  Městys Lomnice
Ředitel: Mgr. Helena Hegarová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

9 ročníků, třída pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, 
přípravná třída, kapacita 390 žáků

Web: www.zslomnice.cz
Vzdělávací program:  ŠVP „Nevyšlapanou cestou“ a „Naše škola – příležitost pro všechny“

Filozofie školy 

Bezpečná, přátelská škola pro všechny žáky, rodiče a pracovníky školy komunitního charakteru, jed-
notným vedením tří subjektů (ZŠ, ZUŠ a MŠ), které spolu vzájemně úzce spolupracují a zapojují se  
do místního kulturního a společenského dění.

Zaměření výuky 

Lomnická základní škola je školou, která není zaměřena na některý z alternativních typů výuky, vzdě-
lává ale své žáky v souladu s trendy a potřebami, které jsou aktuální v současném světě, využívá různé 
metody výuky se zřetelem na individuální přístup. Protože je součástí budovy vlastní plavecký bazén, 
je tělesná výchova rozšířena o výuku plavání během celé školní docházky, ve 3. a 7. ročníku pořádáme 
pravidelný lyžařský kurz. Součástí školy je speciální třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, nabízíme rodičům v rámci inkluze i možnost zařazení žáka do běžné třídy s asistentem pedagoga.
V přípravné třídě jsou žáci, kteří se na vstup do školního světa hravou formou teprve připravují a zdoko-
nalují dovednosti, potřebné pro bezproblémové zahájení školní docházky. Škola spolupracuje s fakul-
tami Masarykovy univerzity v Brně, je zapojena do projektu, zaměřeného na vzdělávání nadaných žáků.
Školní parlament a Sdružení rodičů pořádají akce pro děti i veřejnost. Aktivity všech součástí školy jsou 
prezentovány na webových stránkách, facebooku, místním Zpravodaji a dalších médiích.

Vybavenost školy 

Škola je bezbariérová. Prostorové uspořádání interiéru školy a technické vybavení ji řadí mezi nejlepší  
v regionu. Rozvoji čtenářské gramotnosti napomáhá školní knihovna. Školní poradenské centrum je při-
praveno pomoci žákům, rodičům i pracovníkům při řešení výukových i osobních problémů. Od 1. 9. 2022 
máme 5 oddělení šk. družiny o celkové kapacitě 150 žáků. Školní kuchyně s jídelnou nabízí výběr ze dvou 
jídel. Součástí venkovního areálu školy je multifunkční sportovní hřiště, přírodní učebna a školní pozem-
ky s arboretem. Vnější i vnitřní areály jsou otevřeny i pro veřejnost se snahou optimální využitelnosti.

Dopravní dostupnost, parkování

Autobusové spojení, zastávka u školy. Parkoviště před školou.

Co nám jde?

Předností školy je přátelské klima a komunitní charakter, které se prolínají veškerými vnitřními  
i vnějšími aktivitami školy – kulturní akce, sportovní a vědomostní soutěže, žákovský parlament, školní 
výlety, návštěvy divadelních představení, žáci spoluvytváří prostředí školy. 
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ZŠ a MŠ Nedvědice
Základní statistika

Filozofie školy

Cílem je kvalitně připravit žáky na život, vybavit je znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hod-
notami nezbytnými pro jejich uplatnění ve společnosti.

Zaměření výuky 

Všeobecné. Výuka anglického jazyka od 1. ročníku, od 6. ročníku posílená o konverzaci s rodilým mluv-
čím. Od 7. třídy německého jazyka. Od 4. do 9. třídy výuka informatiky v každém ročníku.  V 8. třídě  
1 hodina a v 9. třídě 2 hodiny povinně volitelných předmětů (např. sportovní aktivity, technika adminis-
trativy, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, technické kreslení). Nabídka sportovních zájmo-
vých útvarů na 2. stupni (např. florbal, basketbal, funkční trénink). 

Vybavenost školy

•  moderní jazyková učebna s PC a s 3D tiskárnou, učebna v knihovně
•  učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, 

cvičná kuchyň, nově zrekonstruovaná tělocvična
•  interaktivní tabule + PC a dataprojektor v každé třídě
•  školní hřiště s hracími prvky a smyslovým chodníkem, víceúčelové hřiště
• pozemky určené pro výuku pěstitelských prací s bylinkovou zahrádkou, dílny
•  tři oddělení školní družiny, školní jídelna

Dopravní dostupnost, parkování

• vlakové spojení (z Tišnova, Bystřice nad Pernštejnem)
•  autobusové spojení (z Tišnova, Bystřice nad Pernštejnem, Olší, Štěpánova n. Svratkou)
•  parkování v okolí školy (před školou a v bezprostředním okolí školy

O co nám jde?

•  být otevřená škola s inkluzivním vzděláváním, individuálním a vstřícným přístupem ke všem našim 
žákům a jejich rodičům (certifikát Férová škola)

•  být rodinná škola, být součástí kulturního a společenského dění městyse
•  navazovat na kulturní tradice (spolupráce s hradem Pernštejn) a zároveň být otevření novým nápadům
•  vzdělávat nejen naše žáky, ale i sami sebe
•  podporovat zdravý životní styl (bronzový certifikát Skutečně zdravá škola)

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Nedvědice,   
příspěvková organizace, Nedvědice 80,  
592 62 Nedvědice

Zřizovatel:  Městys Nedvědice
Ředitel: Mgr. Eva Šimečková
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): 9 ročníků v 11 třídách, 198 žáků, kapacita 340 žáků

Web: https://skola.nedvedice.cz

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program základní školy Nedvědice a Školní vzdě-
lávací program základní školy Nedvědice 2021 „Společně k cíli!“
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ZŠ a MŠ Olší
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola a Mateřská škola Olší, příspěvková organizace, 
Olší 14, 592 61 Doubravník

Zřizovatel:  Obec Olší
Ředitel: Mgr. Naděžda Štouračová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): Škola má 5 ročníků, kapacita 40 žáků

Web: www.zsmsolsi.cz
Vzdělávací program:  „Tvořivá škola“

Filozofie školy 

Co nejvíce porozumět žákům – jejich světu, každé dítě má právo na svobodu projevu a náboženství. 
Výchova musí směřovat k rozvoji celkové osobnosti dítěte, k posílení jeho schopnosti projevit svůj názor 
a obhájit ho, ke vzájemnému porozumění a toleranci.
Vést žáky v duchu hesel:
• když chci obhájit svůj názor, musím argumentovat, ne se jen hádat.
• nikdo není lepší ani horší než já, každý jsme prostě jiný.
Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům:
• výchova a vzdělávání žáků probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
• základním posláním naší školy je výchova a vzdělávání žáků od šesti do jedenácti roků. Integrací ma-

teřské a základní školy se snažíme pokračovat ve výchovném a vzdělávacím systému postaveném na 
jednotném působení na děti. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Vytvořili jsme podmínky pro individuální vzdělávání.

Zaměření výuky 

Došli jsme k závěru, že se naše škola nebude jednostranně profilovat, ale že náš školní vzděláva-
cí program bude poskytovat dětem vyvážené všeobecné vzdělání propojené s praktickým životem  
a bude podporovat všestranný rozvoj jejich osobnosti. Toho bychom chtěli docílit např. i rozšířením 
nabídky volnočasových aktivit a zájmových útvarů a pravidelnými výjezdy mimo školu. Obdrželi jsme 
certifikát Férová škola.

Vybavenost školy 

Pro výuku ve všech předmětech je zajištěno dostatečné množství učebnic, učebních pomůcek,  
IT vybavení a výukového softwaru včetně interaktivní tabule, které je doplněno nabídkou žákovské, uči-
telské a odborné knihovny. Škola poskytuje stravování ve školní jídelně. Vedle školy se nachází hřiště  
a nová školní zahrada. 

Dopravní dostupnost, parkování

Budova školy se nachází ve středu obce /asi 50 m od návsi/ v těsné blízkosti autobusové zastávky. Pra-
videlné autobusové spoje do Tišnova a Nedvědice. V blízkosti školy je omezená možnost parkování.

Co nám jde?

Vytvořit příjemné a motivující prostředí pro naše žáky. Snažíme se děti nadchnout pro environmentální 
témata nejen v teoretické rovině, ale především v reálném životě. Považujeme za důležité budovat vztah 
mezi místní komunitou, školou a rodinami dětí, proto během roku pořádáme společné akce pro veřejnost.
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ZŠ a MŠ Předklášteří
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola a Mateřská škola Předklášteří,  
příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

Zřizovatel:  Obec Předklášteří
Ředitel: Mgr. Ilona Krausová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

Plně organizovaný 1. stupeň ZŠ – 5 ročníků,  
5 tříd, kapacita 120 žáků

Web: www.zspredklasteri.cz
Vzdělávací program:  ŠVP „Škola pro život“

Filozofie školy 

Jsme základní škola s všeobecným zaměřením. Snažíme se vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby se 
dobře uplatňovali v dalším průběhu života, měli dostatek vědomostí a zkušeností. 

Zaměření výuky 

Všeobecné, zaměřujeme se na zdravý životní styl a ekologii (pravidelně sbíráme starý papír, plastová 
víčka, elektrospotřebiče, tonery apod.). V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní představe-
ní, zveme i umělce do školy. Účastníme se soutěží výtvarných, sportovních. Pravidelně testujeme žáky  
3. a 5. třídy testy KALIBRO, abychom získali srovnání úrovně znalostí s celorepublikovým průměrem.  
Z tohoto testování naši žáci vychází většinou jako nadprůměrní. Dle zájmu žáků organizujeme přípra-
vu na víceletá gymnázia a do tříd s rozšířenou výukou některých předmětů. Nabízíme pestrou paletu 
školních i mimoškolních akcí. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Skutečně zdravá 
škola, Personální podpora ZŠ a MŠ Předklášteří, tzv. Šablony I., následovat budou Šablony II. 

Vybavenost školy 

Podařilo se nám vybudovat samostatnou počítačovou učebnu pro výuku ICT i pro případné mimoškolní 
využití. Máme také novou školní výdejnu pro vydávání obědů. Součástí školy je školní družina s kapaci-
tou 70 dětí. Tělesná výchova probíhá v nové víceúčelové hale, která je propojená se školou a na hřišti za 
školou. Bezbariérovost školy je zajištěna.

Dopravní dostupnost, parkování

Doprava do Předklášteří autobusem IDS ze všech směrů, zastávka autobusu je kousek od školy, parko-
vání před školou jen krátkodobé a omezené.

Co nám jde?

Daří se nám práce s integrovanými žáky, žáci naší školy nemívaji žádné problémy s přechodem na vyšší 
stupeň školy či na víceletá gymnázia, podle zpětných vazeb jsou v další školní docházce velmi úspěšní. 
Zaznamenáváme hojné úspěchy ve sportovních aktivitách, dobře se umisťujeme i ve výtvarných soutě-
žích. Nebojíme se jet se žáky na lyžařský kurz, školu v přírodě i delší výlet. Daří se nám ve škole udržet tra-
dici „venkovské školy“, kde se zná každý s každým a pohybujeme se v klidné atmosféře téměř rodinného 
prostředí. Pohodě ve škole přispívá pevný kolektiv kvalifikovaných pedagogů. Daří se nám velmi dobře 
skloubit práci pedagogů s asistenty pedagoga. Velmi kvalitně pracují i vychovatelky ve školní družině. 
Celková atmosféra školy je velmi příjemná a krásně se nám zde žije.
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ZŠ a MŠ Sentice
Základní statistika

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Sentice,  
příspěvková organizace, Sentice 71,  
666 03 Tišnov

Zřizovatel:  Obec Sentice 
Ředitel: Mgr. Helena Veverková

Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

Jednotřídka 1. stupně se dvěma ročníky  
(1. a 2. roč.), kapacita ZŠ je 25 žáků, MŠ je dvoutřídní 
s kapacitou 40 dětí, ŠD jednotřídní s kapacitou 25 žáků, 
ŠJ s kapacitou 60 jídel

Web: www.sentice.cz, odkaz na Základní a Mateřská škola
Vzdělávací program:  Tvořivá škola

Filozofie školy 

Naše škola je malá škola rodinného typu s úzkou vazbou na rodiče dětí. Rádi bychom nadále udrželi na 
dobré úrovni spolupráci základní a mateřské školy, společné aktivity, dobrý vztah mezi pedagogy, žáky  
i dětmi. Věnujeme úsilí na individuální přístup k dětem, protože náš nízký počet dětí ve třídě to umožňuje.  

Zaměření výuky 

Výuka ve škole je činnostního charakteru. Vedeme žáky ke spolupráci a vynalézavosti a k nabytí vědo-
mostí na základě vlastní činnosti. Umožňujeme žákům řešit problémy a sebehodnotit se. Do výuky ma-
tematiky vkládáme prvky matematiky profesora Hejného. Výhodou naší školy je integrace s mateřskou 
školou v jedné budově, která usnadňuje přestup dětí do prvního ročníku. S MŠ spolupracujeme též při 
různých akcích. 

Vybavenost školy 

Třída ZŠ je vybavená čtyřmi počítači s využitím výukových programů pro děti a přístupem na internet. 
Tabule je interaktivní. Je zde vytvořen i hrací prostor s kobercem. Škola disponuje školní zahrádkou, kte-
rá je vybavena novými hracími prvky, houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Za školou je zbudováno 
betonové hřiště. Využíváme i travnaté lesní hřiště „Na Horce“ a obecní sokolovnu (tělocvičnu), která je 
spojená s budovou školy. Máme samostatnou kuchyň a jídelnu.

Dopravní dostupnost, parkování

Dvoupodlažní budova školy společná s obecním úřadem je situována v centru obce Sentice obklope-
né lesy, s dobrou dostupností integrované dopravy i parkováním. Školu navštěvují žáci z obce Sentice  
i z okolních obcí. 

Co nám jde?

Pro malý počet dětí ve třídě dokážeme udržovat rodinnou atmosféru a věnovat se individuálním po-
třebám dětí při vyučování i po něm. S rodiči a obecním úřadem společně pořádáme besídky pro rodiče  
a důchodce, krojované hody, návštěvy divadla, kina, setkávání mateřských škol z okolí, vítání občán-
ků, maškarní karneval, zahradní slavnost s pasováním předškoláků, plavecký výcvik, výlety, lyžování na 
horách…. to jsou jen některé naše aktivity s dětmi. Mezi nejnavštěvovanější kroužky patří gymnastika, 
angličtina hrou a logopedické hrátky. Spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni.
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ZŠ Tišnov, Smíškova
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, 
Smíškova 840, 666 01 Tišnov 

Zřizovatel:  Město Tišnov
Ředitel: Mgr. Michal Komprs
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): 9 ročníků, kapacita 600 žáků

Web: www.zssmiskova.cz
Vzdělávací program:  Škola pro život

Filozofie školy 

Škola má ve svém znaku loď. Ta symbolizuje plavbu všech účastníků (žáků, rodičů a učitelů)  
na jedné palubě, kde jsou si všichni rovni. Rovností máme na mysli vzájemný respekt, spolupráci, dob-
rou komunikaci, ochotu pomoci jeden druhému a snahu táhnout za jeden provaz. 

Zaměření výuky 

Škola je zaměřena na výuku anglického jazyka. V každém ročníku na II. stupni je vytvořena ja-
zyková skupina s vyšší hodinovou dotací angličtiny se zaměřením na konverzaci. V 9. roční-
ku pak na přípravu na mezinárodní zkoušky Cambridge. Na I. stupni je angličtina vyučována  
od prvního ročníku. 

Vybavenost školy 

Škola je bezbariérová a nachází se v klidném prostředí městského parku. Její součástí jsou dvě tělo-
cvičny. Jedna s parametry sportovní haly. Škola rovněž využívá venkovní hřiště s umělým povrchem, 
které v zimních měsících slouží jako umělá ledová plocha. Většina kmenových tříd I. stupně je vybavena 
interaktivními tabulemi. To samé platí i pro odborné učebny II. stupně. 

Dopravní dostupnost, parkování

Před budovou jsou pro návštěvníky školy parkovací místa. Provoz před školou je jednosměrný,  
z ulice Dvořákova.

Co nám jde?

I přes poměrně vysoký počet žáků se můžeme pochlubit „rodinným“ prostředím, založeným na indivi-
duálním přístupu ke každému dítěti. Škola má, i díky své filozofii, velmi dobrou atmosféru.
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SŠ a ZŠ Tišnov
Základní statistika

Škola – název, adresa: Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace,  
nám. Míru 22, 666 25 Tišnov

Zřizovatel:  Jihomoravský kraj
Zástupce statutárního orgánu: Bc. Renata Ambrosová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

Kapacita základní školy 50 žáků, z toho kapacita 
základní školy speciální 10 žáků

Web: www.skolatisnov.cz

Vzdělávací program:  

ŠVP pro základní vzdělávání „Společně to půjde lépe  
– Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ŠVP pro základní vzdělávání „Společně to půjde lépe
 – Učení na míru“ zpracovaný dle RVP ZŠS, 1. díl
ŠVP pro základní vzdělávání „Společně to půjde lépe 
– Učíme se pro život“ zpracovaný dle RVP ZŠS, 2. díl

Filozofie školy 

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům, kteří již prošli některým typem poradenského zařízení. Z pohle-
du rodiče jsme běžnou základní školou. Žáci se vzdělávají v malých kolektivech mezi svými vrstevníky.  
Cílem školy je osvojení si dovedností, návyků a samostatnosti v co největší možné míře, která je připraví 
na jejich „život“. Každý si přeje najít své místo ve společnosti, a najít pro své schopnosti uplatnění. Ne-
ocenitelnými pomocníky v tomto nejsou jen učitelé, ale hlavně spolužáci, kteří překonávají stejné pře-
kážky. Výuka žáků naší školy je obohacena o prvky canisterapie, strukturovaného či zážitkového učení.  
Služby naší školy jsme nyní nově rozšířili o školní družinu, která je bezplatná a mohou ji navštěvovat 
všichni žáci školy.

Zaměření výuky 

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (mentálním postižením, 
závažnými vývojovými poruchami chování a učení, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Vybavenost školy 

Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, 
cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu a dílnu pro práci s technickými materiály.

Dopravní dostupnost, parkování

Škola je přímo na náměstí Míru v Tišnově, parkování je možné přímo před školou.

Co nám jde?

Daří se nám ve škole vytvářet přátelské prostředí, kde někteří žáci poprvé v životě zažívají úspěch, na-
jdou si kamarády a nejsou vyčleňováni z kolektivu, ale stávají se jeho nedílnou součástí.  Respektujeme 
jedinečnost lidského jedince, formujeme ho v osobnost, upevňujeme jeho zdravé sebevědomí, učíme 
ho toleranci, zodpovědnosti a kladnému přístupu k lidem a okolí.
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ZŠ Tišnov, nám. 28. října
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, 
nám. 28. října 1708,  666 01 Tišnov

Zřizovatel:  Město Tišnov
Ředitel: PaedDr. Radmila Zhořová
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

9 ročníků, kapacita 1030 žáků, 38 tříd, 
8 oddělení školní družiny

Web: www.tisnov-zs28.cz 

Vzdělávací program:  ŠVP – ZV Květnice, vydaný ředitelkou školy  
1. 9. 2018

Filozofie školy 

Základní škola zahájila svoji činnost 1. 9. 1983, právním subjektem je od 1. 1. 2000 a od svého vzniku 
tvoří významnou dominantu města. Leží na úpatí hory Květnice, která je přírodní památkou. Celý kom-
plex osmi pavilonů je propojen spojovacími chodbami, pět pavilonů je dodatečně dostavěno střešními 
nástavbami. Na naší škole se snažíme o to, aby všichni žáci byli aktivně zapojeni do života školy a vy-
tvářeli si kladný vztah ke svému okolí. Za velmi důležité považujeme, abychom dětem kromě vědomostí 
vštípili zásady slušného chování, ohleduplný postoj ke spolužákům i dospělým osobám. Zaměřením na 
environmentální výchovu v nich budujeme citlivý přístup k přírodě a znalost našeho regionu. Motto: 
„Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití.“

Zaměření výuky 

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci vyučováni ve 38 třídách. Na 1. st. je vždy jedna třída v ročníku vy-
učována s prvky programu Step by Step (Začít spolu). Na druhém stupni je v každém ročníku vždy jedna 
třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Vybavenost školy 

Škola má v současnosti dostatek kmenových učeben. Součástí školy jsou odborné učebny (2x ICT, HV, 
přírodopis, fyzika, chemie, dramatická výchova), dvě tělocvičny a areál školního hřiště, školní pozemek, 
venkovní učebna EV, hřiště s herními prvky pro ŠD a dopravní hřiště. Součástí školy je školní jídelna  
a školní družina.

Dopravní dostupnost, parkování

Škola je velmi dobře situovaná a dostupná všem dojíždějícím žákům prostředky ČSAD i ČD. Parkování 
pro osobní automobily je možné na městském parkovišti pod školou.

Co nám jde?

Na naší škole velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště, které poskytuje podporu nejen pro 
žáky se specifickými poruchami různého charakteru, ale i pro jejich rodiče a učitele. Daří se nám práce  
s nadanými žáky a poradenství při volbě povolání žáků devátých tříd.
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ZŠ ZaHRAda
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola ZaHRAda, školská právnická osoba,
Riegrova 312, 666 01 Tišnov

Zřizovatel:  Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
Ředitel: Mgr. Jiří Vorlíček
Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita): Úplná škola (1. – 9. ročník), aktuální kapacita 140 dětí

Web: www.skolazahrada.cz
Vzdělávací program:  ŠVP „Tady rosteme“ 

Filozofie školy 

Jsme komunitní škola, které záleží na vztazích s rodinou i komunitou. Vycházíme z principů montessori 
pedagogiky. Vytváříme připravené prostředí, které pomáhá naplňovat potřeby dětí, jejich zájmy a silné 
stránky. Formujeme otevřený prostor, kde se setkávají lidé, myšlenky a kultury. Zapojujeme dobrovolní-
ky ze zahraničí. Záleží nám na odpovědném přístupu k lidem a přírodě. Budujeme kulturu péče, důvěry 
a respektu. Podporujeme rozvoj individuality dětí.

Zaměření výuky 

Učíme v trojročích. Vyučování dělíme na bloky, kde propojujeme různé obory. Každé dítě postupuje 
podle svého tempa a postupně přebírá odpovědnost za své učení. Vybírá si z nabídky připravených úko-
lů a činností, které pomáhají rozvíjet jeho potenciál. Učíme často venku a zajímáme se o dění kolem 
sebe. Učitelé jsou průvodci, kteří pomáhají dětem na cestě vzděláním. Hodnotíme formativně.

Vybavenost školy 

Snažíme se vytvářet harmonické prostředí, které podporuje efektivní učení a kde se žáci a i celá komuni-
ta cítí příjemně. Pronajaté prostory postupně rekonstruujeme a budujeme v nich připravené prostředí. 
Třídy vybavujeme montessori pomůckami, digitální technikou i nástroji pro bádání. Na školním dvorku 
jsme vybudovali veřejnou přírodní zahradu s venkovní učebnou, využíváme sportovní hřiště za školou.

Dopravní dostupnost, parkování

Prostory školy se nachází v centu Tišnova s dobrou dopravní dostupností.

Co nám jde?

Daří se nám vytvářet respektující a bezpečné prostředí pro děti i dospělé. Stále rosteme a rozvíjíme se. 
Věříme, že ZaHRAda je každým rokem lepším místem pro náš společný růst.
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ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec
Základní statistika

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, 
okres Brno-venkov
Žďárec 28, 594 56 Žďárec

Zřizovatel:  Obec Žďárec
Ředitel: Mgr. Dalibor Kolář

Velikost školy 
(počet ročníků, kapacita):

ZŠ – 9 ročníků v 9 třídách, kapacita 240 žáků
ŠD – 1 oddělení, kapacita 30 žáků
MŠ – 1 oddělení, kapacita 26 dětí
ŠJ – kapacita 100 jídel

Web: www.skolazdarec.cz
Vzdělávací program:  ŠVP ZV Škola pro život, ŠVP PV Barevný rok se sovičkou Kukulou

Filozofie školy 

„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“  Václav Havel           
Žáci a zaměstnanci by společně měli vytvářet příjemné školní klima. Každý žák nemusí mít samé jedničky, 
ale usilujeme o to a přejeme si, aby byl na naší škole spokojený a cítil se v pohodě. 

Zaměření výuky 

• výuka AJ od 1. ročníku
•  environmentální výchova - separace odpadů, využití nabídek ekologických organizací
•  rozšířená výuka TV ve 4. – 7. ročníku, pestrá nabídka dalších pohybových aktivit – lyžařské kurzy pro I. 

a II. stupeň, výuka plavání v 1. – 4. ročníku, vodácké kurzy
•  rozšířená nabídka výuky matematiky formou seminářů na II. stupni 
•  bohatá nabídka kroužků – např. florbal, keramika, klub deskových her …
•  doučování v hlavních předmětech M, ČJ, AJ. 
•  mezinárodní spolupráce se ZŠ J. G. Tajovského Senec, ZUŠ Senec (Slovensko)

Vybavenost školy 

• obě budovy školy jsou bezbariérové
• travnaté hřiště, tělocvična, beach volejbalové hřiště
• přírodní učebna v areálu školy, ZOO koutek, multimediální učebna, učebna IVT, keramická pec
• využití projektů pro zlepšení vybavení školy, v každé třídě interaktivní tabule

Dopravní dostupnost, parkování

• skvělá dopravní dostupnost v rámci integrovaného dopravního systému JMK především z oblasti Tiš-
novska, ale také z obcí kraje Vysočina. Příjezdy a odjezdy autobusů přímo navazují na organizaci výuky

Co nám jde?

Děti se dovedou k sobě navzájem chovat hezky, upevňují se vztahy mezi nimi. Nízký počet žáků na ško-
le – I. st. má 60 žáků, II. st. má 50 žáků – nám napomáhá vytvářet takřka domácí prostředí. Od školního 
roku 2019/2020 k nám pravidelně přechází do 6. ročníků část žáků ze ZŠ a MŠ Předklášteří. 
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