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Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává Katalog základních škol na Tišnovsku. Katalog vznikl z iniciativy Místního 

akčního plánu vzdělávání pro ORP Tišnov II. Místní akční plán vzdělávání (MAP) pracuje již od roku 

2016 na vytvoření vstupní analýzy, strategického rámce vzdělávání do r. 2023 a akčního plánu vzdě-

lávání 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 27 mateř-

ských a základních škol 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 zřizovatelů, škol a ostatních 

aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských akti-

vit 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. Obsahuje 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 jednotlivými škola-

mi, ale předložit pestrou škálu vzdělávacích možností na Tišnovsku. Katalog by měl uživatelům po-

moci zorientovat se v nabídce základního vzdělávání, případně je nasměrovat k získání doplňujících 

informací o daných školách.



zahájení innosti ZŠ
od 1. 9. 2020

Síť základních škol 
na území SO ORP Tišnov 2020
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ZŠ Adama Bernaua
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola Adama Bernaua, z. ú., 

Vohančice 21, 666 01 Vohančice 

Zřizovatel:  Základní škola Adama Bernaua, z. ú.

Ředitel: Mgr. Petra Večeřová

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): Celková kapacita 40 žáků; jsme otevření žákům 

zapsaným v režimu individuálního vzdělávání

Web: www.adambernau.cz

Vzdělávací program:  
Základní škola vycházející z principů svobod-

ných demokratických škol; jsme členem 

Asociace svobodných demokratických škol v ČR

Filozofie školy 
„Společně sami sebou“

Věříme, že nejdůležitější výbavou člověka pro život v rychle se měnícím světě je dokonalá znalost 

sebe sama a umění spolupráce a soužití s druhými. 

Zaměření výuky 
Ve výuce vycházíme z těchto principů: Sebeřízení a dobrovolnost, důvěra a přijetí, otevřenost 

a nenásilí, úplné věkové míchání a rovnocennost dětí a dospělých při správě školního společenství. 

Učení vycházející z vnitřní motivace považujeme za nejvíce efektivní metodu vzdělávání. Takovéto 

učení může v praxi nabývat různorodých forem – od volné hry až po řízenou frontální výuku.

Vybavenost školy 
Budova školy se nachází v domku spojeném se zahradou ve vesnici obklopené lesy, kopci a loukami, 

tedy v podnětném a pestrém prostředí vnitřním i venkovním.

Dopravní dostupnost, parkování
IDS JMK – autobus, parkování na parkovišti naproti místní kapličky, v případě potřeby nabídka 

společné cesty do školy a ze školy do Tišnova či jinam.

Co nám jde?
Umíme dítě podporovat v jeho jedinečnosti, v objevování jeho přirozených potřeb a schop-

ností, zároveň se společně každý den učíme spolupracovat a komunikovat ve skupině a být 

hodnotnou součástí celku.
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ZŠ Brumov
Základní statistika

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

Filozofie školy 
SPOLEČNĚ K ŽIVOTU. Cílem našeho působení je porozumění – položit základy k porozumění sobě 

samému, 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  pozitiv-

nímu prožívání dětství. K  dětství naplněnému upřímností, přátelstvím, spoluprací, tolerancí 

a svobodou vyjadřování. Přispíváme k celkovému rozvoji dítěte, jak po stránce rozumové, tak 

i osobnostní a fyzické. 
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ZŠ CoLibri
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola CoLibri, soukromá škola, 

pracoviště Porta Coeli 1001, 666 02 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

Filozofie školy 
Vycházíme z principů sebeřízeného vzdělávání. Naším cílem je zachovat vnitřní motivaci dětí a po-

skytnout jim podporu při rozvíjení jejich osobních talentů. Prostřednictvím demokratické struktu-

ry školy si děti rozvíjejí komunikační dovednosti a učí se schopnosti spolupráce a zodpovědnosti.

Škola je postavena na rodinné atmosféře, nenásilné komunikaci a individuálnímu přístupu. Re-

spektujeme, že každý má jiné tempo a styl získání vědomostí a zkušeností. Díky věkově smíšené-

mu kolektivu se děti 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 realizovat svůj potenciál. 
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ZŠ a MŠ Deblín
Základní statistika

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 250 žáků

Web: www.zs-deblin.cz

Vzdělávací program:  ŠVP pro základní vzdělávání „Škola pro život“

Filozofie školy 
Tvoříme školu na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Nejen mezi žáky, pe-

dagogy, 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, zá-

konné zástupce, komunitu v mnoha případech ke spolurozhodování, dáváme prostor pro vyjad-

řování 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 smysluplného vzdělávání. Pracujeme na individuálním rozvoji 

každého pedagoga i celé sborovny.

Zaměření výuky
Výuka je zaměřena na individuální přístup k dětem, diferencovanou výuku, vzájemnou spolupráci, 

předávání zkušeností mezi dětmi, sebehodnocení, projektové a terénní vyučování. Od 1. do 5. třídy 

program Začít spolu (Step by Step), do 4. třídy slovní hodnocení, na druhém stupni se zavádí bloko-

vá výuka. Obdrželi jsme certifikáty Férová škola, Rodiče vítáni a Finančně gramotná škola.

Vybavenost školy 
Venkovní zahradní areál, zrekonstruovaná tělocvična, hřiště pro družinu a veřejnost, venkovní učeb-

na, jídelna, počítačová učebna, jazyková učebna, výtvarná učebna, hudebna, cvičná kuchyňka, vyba-

vení chodeb pro hry a relax dětí, čtecí koutky, školní knihovna, školní družina pro celý první 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 

učitel-rodič-dítě
•  hledat a posilovat silné stránky dětí, zaměření na kariérové poradenství a podnikavost žáků
•  spolupráce asistenta a pedagoga ku prospěchu celé třídě – téměř v každé třídě dva dospělí
•  učit vnímat děti komunitu, okolí školy a podílet se na změnách – díky třídním projektům
•  otevřená komunikace s veřejností i v rámci školy – kavárny pro rodiče
•  celoškolní projekty, spolupráce mezi ročníky, se školkami i se seniory v Deblíně a na Žernůvce
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ZŠ a MŠ Dolní Loučky
Základní statistika

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 Svánovská

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): 9 ročníků v 11-ti třídách, dětí 209, kapacita školy 

je 350, ale tři učebny zabírá mateřská škola

Web: www.zsdolniloucky.cz

Vzdělávací program:  Školní Vzdělávací program MOST

Filozofie školy 
MOTTO: Jako most Míru spojuje kopce Mírovou s Pasníkem, spojuje náš program MOST vědění se 

životem (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 

metodou 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 odborné učebny jazyků, učebnu informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Škola má vlastní tělo-

cvičnu a víceúčelové hřiště na fotbal, volejbal, běžeckou dráhu a doskočiště. Máme vlastní školní 

jídelnu, vaříme dvě jídla – děti si vybírají. V rámci projektu jsem vybudovali novou učebnu fyziky 

a chemie. Od 1. 9. 2019 budeme bezbariérovou školou.

Dopravní dostupnost, parkování
Naše škola je pohodlně dostupná pro několik spádových obcí, odkud k nám chodí děti a dopravní obsluž-

nost je nejlepší směrem z Tišnova a do Tišnova. V letošním roce bylo vybudováno nové parkoviště u 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. Myslíme si, že se nám to daří velmi dobře. Máme k tomu vynikající podmínky a stabilní 

pedagogický sbor. 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
•  nové vybavení kabinetu Fy, Ch, nová učebna – rozvody vody, elektřiny 
•  schopnost kolektivu pedagogů spolupracovat na nejrůznějších akcích
• akce pro velké skupiny žáků nebo i učitelů – zahraniční zájezdy 
•  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
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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. Eva Hertlová

Velikost školy (počet ročníků, kapacita):

Jsme málotřídní škola s pěti ročníky a třemi 

třídami (kapacita 80 žáků), školní družina 

(kapacita 50 dětí), mateřská škola (kapacita 

56 dětí), školní jídelna vaří i pro cizí strávníky 

(kapacita 200 obědů)

Web: www.doubravnik.cz sekce škola

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 individua-

litu, přirozenost a nadání. Dát pevné základy zdravého sebevědomí, kulturního povědomí a mo-

rálních zásad.

Zaměření výuky 
Čtení metodou „sfumato“ (čtení pro všechny děti), venkovní učení prvouky a přírodovědy s dů-

razem na poznání nejbližší okolní přírody. Propojení místních tradic, folkloru a zvyků s výukou 

v programu „Tady jsme doma“, úzké sepjetí s místní komunitou. 

Vybavenost školy 
Jsme vesnická škola s malou tělocvičnou, jako hřiště nám slouží park na náměstí. V učebnách 

máme vše, co potřebujeme k výuce. 

Dopravní dostupnost, parkování
Vlak, autobus, parkování na náměstí

Co nám jde?
Vytvořit 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

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 zlepšo-

vat bezpečné klima školy. Uplatňujeme nové formy výuky, zapojujeme se do projektů.

Zaměření výuky 
Preferujeme rovný přístup ke vzdělávání, nevytváříme skupiny dle výkonnosti, podporujeme indi-

viduální 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, velká 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 jízd-

ních kol u budovy školy. Parkovací místa vyhrazená pro školu v blízkosti budovy.

Co nám jde?
•  ve spolupráci se zřizovatelem rozšiřujeme a modernizujeme naše prostory, zavádíme nové mo-

derní 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 peda-

goga, logopeda, školního psychologa

•  klademe důraz na kvalitní stravování ve školní jídelně

•  nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit
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ZŠ Katov
Základní statistika

Škola – název, adresa: Základní škola Katov, příspěvková organizace, 

Katov 11, 594 55 Dolní Loučky

Zřizovatel:  Obec Katov

Ředitel: Mgr. Eva Hradilová

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): 5 ročníků – trojtřídní škola, 42 žáků

Web: https://zskatov.webnode.cz

Vzdělávací program:  ŠVP  ZV Tvořivá škola

Filozofie školy 
Úzká spolupráce s rodiči, vnímání školy a rodiny jako rovnocenného partnera, rodinné prostře-

dí. Vnímáme dítě jako osobnost, která má svá práva ale i povinnosti. Naším cílem je, aby žáci 

do školy chodili s chutí, radostí, nebáli se vyjádřit svůj názor a získali potřebné návyky a do-

vednosti pro svůj úspěšný rozvoj. Vytváříme podmínky pro to, aby každý žák mohl dosáhnout 

pocitu vlastního úspěchu.

Zaměření výuky 
Školní vzdělávací program „Tvořivá škola“ je zaměřen na činnostní učení. Manipulací s pomůc-

kami a vlastní činností si žáci poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti. 

Učivo procvičujeme na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem 

nás. Skupinové a týmové práce, kdy pracují společně žáci z různých ročníků, jsou u dětí velmi 

oblíbené. Rozvíjíme u žáků snahu předat ale i přijmout radu, pomoc…

Vybavenost školy 
Ve škole se nachází dvě prostorné třídy, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a interaktivním 

diaprojektorem. V obou učebnách jsou žákovské počítače s připojením k internetu, využívané 

ve výuce k procvičování učiva a vyhledávání informací. Pro výuku ve všech předmětech je zajištěno 

dostatečné množství učebnic, učebních pomůcek, výukového soft waru. Škola poskytuje stravo-

vání ve školní jídelně. Vedle školy se nachází velká travnatá plocha pro vyžití žáků o přestávkách, 

v tělesné výchově, v družině, případně pro výuku. V nejbližší době bude dokončena přístavba školy, 

ve které budou dvě učebny a mateřská škola.

Dopravní dostupnost, parkování

Budova se nachází v blízkosti autobusové zastávky. Velmi dobré autobusové spojení na lince Velká 

Bíteš – Tišnov. Asi 1 km od školy se nachází vlaková zastávka Níhov. Vlakové spojení využíváme 

při cestách na školní akce – divadlo, exkurze, kino…

Co nám jde?
Naučit děti číst, psát, počítat. Vést žáky k vzájemné pomoci a spolupráci – kolektivní projekty, 

k slušnému chování, respektu a úctě dospělého. Snažíme se o to, aby děti zůstávaly dětmi a pro-

žívaly reálný svět se svými vrstevníky. Navracíme do školy „zdravý selský rozum“.
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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 každé-

mu žákovi, učení pomocí hry, praktickou zkušenost, volnost žákovské práce korigované učitelem, 

volné členění vyučovacích hodin, výraznou podporu vědomostních předmětů estetickou a tělový-

chovnou složkou. Aktivně se účastníme života v obci. Díky nižšímu počtu žáků převládá ve škole 

klidné, přátelské a podnětné prostředí.

Zaměření výuky 
Žáci jsou napříč výukovými předměty a ve volnočasových aktivitách školní družiny vedeni k výtvar-

ným činnostem. Naši žáci pak získávají přední místa ve výtvarných soutěžích. 

Vybavenost školy 
Učebny s interaktivními tabulemi a moderními učebními pomůckami, lavice s nadstandartní pra-

covní plochou, žákovské počítače, výtvarná učebna, školní knihovna, dvě oddělení družiny, jídelna 

s výdejnou stravy, obecní tělocvična v bezprostřední blízkosti školy.

Dopravní dostupnost, parkování
Budova školy stojí na návsi obce hned vedle autobusové zastávky. Linkou 312 se žáci jednoduše 

dopravují z okolních obcí Braníškov, Maršov, Veverská Bítýška, Chudičce. S ohledem na přespolní 

žáky výuka v naší škole začíná až v 8.15 hodin.

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

Škola – název, adresa: 
Základní škola, Základní umělecká škola 

a Mateřská škola Lomnice, příspěvková 

organizace, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice

Zřizovatel:  Městys Lomnice

Ředitel: Mgr. Jan Vaščák

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): 9. ročníků, 1 speciální třída, kapacita 390 žáků

Web: www.zslomnice.cz

Vzdělávací program:  ŠVP „Nevyšlapanou cestou“

Filozofie školy 
Komunitní charakter školy, aktivní účast v projektech, zapojení do společenského a kulturního 

dění. Bezpečná a přátelská škola pro všechny žáky, rodiče a pracovníky školy. Jednotné vedení tří 

subjektů (ZŠ, ZUŠ a MŠ) založené na vzájemné spolupráci a koordinaci.

Zaměření výuky 
Lomnická základní škola není zaměřena na některý z alternativních typů výuky, ale to neome-

zuje pedagogy ve využívání skupinového a projektového vyučování se zřetelem na individuální 

přístup. Anglický jazyk mají žáci již od 1. třídy, ke zlepšení napomáhají jazykové kroužky včetně 

přípravy zájemců na zkoušky Cambridge YLE a KET. Škola pořádá ve 3. a 7. třídě týdenní lyžařský 

výcvikový kurz. Ojedinělým projektem v rámci českého školství je speciální třída. Všeobecně vzdě-

lávací předměty se učí žáci ve své třídě v tempu, náročnosti a časové délce individuálně přizpůso-

bené jejich možnostem. Na předměty výchovného charakteru se podle věku zapojují do běžných 

tříd základní školy, stávají se jejich součástí, dokáží se zapojit a zažít úspěch. Škola nabízí rodičům 

v rámci inkluze i možnost zařazení žáka do běžné třídy s asistentem pedagoga.

Vybavenost školy 
Škola je bezbariérová. Prostorové uspořádání interiéru školy a technické vybavení ji řadí mezi nej-

lepší v regionu. Všechny třídy mají interaktivní tabuli, součástí jsou samostatné odborné učebny pro 

fyziku, přírodopis a chemii, jazyky, informatiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a pracovní 

činnosti (cvičná kuchyně, dílna s keramickou pecí). Pro pohybové aktivity slouží sportovní hala, 

nadstandardem je vlastní školní bazén, sauna a divadelní sálek s podiem a kapacitou 120 míst. Roz-

voji čtenářské gramotnosti napomáhá školní knihovna. Školní poradenské centrum je připraveno 

pomoci žákům, rodičům i pracovníkům při řešení výukových i osobních problémů. Školní družina 

má 3 oddělení o celkové kapacitě 75 žáků. Školní kuchyně s jídelnou nabízí výběr ze dvou jídel. Sou-

částí venkovního areálu školy je multifunkční sportovní hřiště, přírodní učebna a školní pozemky 

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

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 po jedné třídě, kapacita 340 žáků

Web: https://skola.nedvedice.cz

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program základní školy 

Nedvědice 

Filozofie školy 
Cílem je kvalitně připravit žáky na život, vybavit je znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji 

a hodnotami nezbytnými pro jejich uplatnění ve společnosti.

Zaměření výuky 
Všeobecné. Od 3. třídy výuka anglického jazyka a od 7. třídy německého jazyka. Od 5. 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 administrativy, cvičení z matematiky, cvičení z české-

ho jazyka, technické kreslení). Nabídka sportovních zájmových útvarů na 2. stupni (např. florbal, 

basketbal, funkční trénink).

Vybavenost školy 
•  moderní jazyková učebna s PC, interaktivní tabule + PC v každé třídě

•  učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výcho-

vy, cvičná kuchyň

•  2 školní hřiště: s hracími prvky a smyslovým chodníkem / určené k výuce tělesné výchovy 

(za školou), pozemky určené pro výuku pěstitelských prací s bylinkovou zahrádkou, dílny

•  tělocvična v budově školy

•  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 Rodiče vítáni)

•  být rodinná škola

•  být součástí kulturního a společenského dění městyse

• navazovat na kulturní tradice (spolupráce s hradem Pernštejn) a zároveň být otevření novým nápadům

•  připravovat naše žáky na přijímací zkoušky a do budoucího života

•  vzdělávat nejen naše žáky, ale i sami sebe

• podporovat zdravý životní styl (bronzový certifikát Skutečně zdravá škola)
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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 nábožen-

ství. 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:

• demokracie je nechat druhého domluvit.

• 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 na základní škole dle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání.

• základním posláním naší školy je výchova a vzdělávání žáků od šesti do jedenácti roků. Integrací 

mateřské a základní školy se snažíme pokračovat ve výchovném a vzdělávacím systému posta-

veném na jednotném působení na děti. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se speciální-

mi 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 vzdělávací 

program bude poskytovat dětem vyvážené všeobecné vzdělání propojené s praktickým životem 

a bude podporovat všestranný rozvoj jejich osobnosti. Toho bychom chtěli docílit např. i rozšíře-

ním nabídky volnočasových aktivit a zájmových útvarů a pravidelnými výjezdy mimo školu.

Vybavenost školy 
Pro výuku ve všech předmětech je zajištěno dostatečné množství učebnic, učebních pomůcek, 

IT vybavení a výukového soft waru, které je doplněno nabídkou žákovské, učitelské a odborné 

knihovny. Škola poskytuje stravování ve školní jídelně. Vedle školy se nachází hřiště. 

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 environmen-

tální témata nejen v teoretické rovině, ale především v reálném životě. Považujeme za důležité bu-

dovat 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, plas-

tová víčka, elektrospotřebiče, tonery apod.). V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní 

představení, 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 celorepub-

likovým průměrem. Z tohoto testování naši žáci vychází většinou jako nadprůměrní. Dle zájmu 

žáků organizujeme přípravu na víceletá gymnázia a do tříd s rozšířenou výukou některých před-

mětů. 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 mi-

moškolní využití. Máme také novou školní výdejnu pro vydávání obědů. Součástí školy je školní 

družina s kapacitou 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, 

parkování 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 vel-
mi úspěšní. Zaznamenáváme hojné úspěchy ve sportovních aktivitách, dobře se umisťujeme i ve vý-
tvarných soutěžích. Nebojíme se jet se žáky na lyžařský kurz, školu v přírodě i delší výlet. Daří se nám 
ve škole udržet tradici „venkovské školy“, kde se zná každý s každým a pohybujeme se v klidné at-
mosféře téměř rodinného prostředí. Pohodě ve škole přispívá pevný kolektiv kvalifikovaných peda-
gogů. 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 udr-

želi 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 

vědomostí na základě vlastní činnosti. Umožňujeme žákům řešit problémy a sebehodnotit se. 

Do výuky matematiky vkládáme prvky matematiky profesora Hejného. Výhodou naší školy je inte-

grace 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 inter-

net. Tabule je interaktivní. Je zde vytvořen i hrací prostor s kobercem. Škola disponuje školní za-

hrádkou, která je vybavena novými hracími prvky, houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Za ško-

lou 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 ob-

klopené 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 
potřebám 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 
občánků, 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, 

dobrou 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 

jazyková 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 tě-

locvičny. Jedna s parametry sportovní haly. Škola rovněž využívá venkovní hřiště s umělým povr-

chem, 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 in-

dividuálním 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

Ředitel: Ing. Rudolf Mašek

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): Kapacita základní školy 50 žáků, z toho kapacita 

základní školy speciální 10 žáků

Web: www.skolatisnov.cz

Vzdělávací program:  

„Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ 

– ŠVP pro Základní vzdělávání zpracovaný 

dle RVP ZV

„Společně to půjde lépe – Učení na míru“ 

– ŠVP pro Základní školu speciální, zpracovaný 

dle RVP ZŠS, díl I. Pro žáky se středně těžkým                                   

postižením

Filozofie školy 
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, na posky-

tování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme 

rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicháze-

jí. Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých 

může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získá-

vají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů 

a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Naším 

cílem je připravit žáky na nezávislý způsob života tak, aby se dokázali plnohodnotně zapojit 

do běžného života ve společnosti.

Zaměření výuky 
Naše škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (mentálním 

postižením, závažnými vývojovými poruchami chování a učení, souběžným postižením více vada-

mi 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, 

najdou si kamarády a nejsou vyčleňováni z kolektivu, ale stávají se jeho nedílnou součástí.  Respek-

tujeme jedinečnost lidského jedince, formujeme ho v osobnost, upevňujeme jeho zdravé sebevědo-

mí, 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 vzni-

ku tvoří významnou dominantu města. Leží na úpatí hory Květnice, která je přírodní památkou. 

Celý komplex osmi pavilonů je propojen spojovacími chodbami, pět pavilonů je dodatečně dosta-

věno střešními nástavbami. Na naší škole se snažíme o to, aby všichni žáci byli aktivně zapojeni 

do života školy a vytvářeli si kladný vztah ke svému okolí. Za velmi důležité považujeme, abychom 

dětem kromě vědomostí vštípili zásady slušného chování, ohleduplný postoj ke spolužákům i do-

spělým osobám. Zaměřením na environmentální výchovu v nich budujeme citlivý přístup k příro-

dě a znalost našeho regionu. Motto: „Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití.“

Zaměření výuky 
Ve školním roce 2019/20 jsou žáci vyučováni ve 38 třídách. Na 1. st. je vždy jedna třída v ročníku 

vyučována 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. Parko-

vání 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, soukromá škola, 

pracoviště Riegrova 312, 666 01 Tišnov

Zřizovatel:  Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Ředitel: Mgr. Milan Růžička

Velikost školy (počet ročníků, kapacita): Úplná škola, 9 ročníků, aktuální kapacita 70 dětí, 

cílová kapacita 140 dětí

Web: www.skolazahrada.cz

Vzdělávací program:  „Tady rosteme“ 

Filozofie školy 
Vychází primárně z Montessori, je inspirována svobodným vzděláváním a lesní pedagogikou.

Zaměření výuky 
Zvýšená hodinová dotace výuky cizích jazyků, umění, komunikace a pohybových aktivit (TV).

Vybavenost školy 
Dostatečná.

Dopravní dostupnost, Parkování
Bez potíží.

Co nám jde?
V ZaHRAdě stavíme na individuálním přístupu k žákům. Důležitý je ve škole respekt jak k sobě sa-

mým, tak i k ostatním a schopnost vnímat odlišnosti. Usilujeme o rozvinutí a posílení vnitřní mo-

tivace k učení, kterou si téměř všichni žáci do školy přinášejí. Ve škole není kladen důraz na výkon 

či vzájemné srovnávání. To se promítá mimo jiné do přístupu k hodnocení – v ZaHRAdě se neznám-

kuje, využíváme slovního hodnocení, podkladem pro hodnocení jsou žákovská portfolia. Výrazným 

prvkem v naší koncepci je častý a intenzivní pobyt v přírodě v rámci tzv. lesních dnů a kontakt s re-

álným světem společnosti a kultury v rámci dnů exkurzních a návštěvních. Rozsah učiva a rozvíjení 

dovedností a kompetencí škola naplňuje skrze Rámcový vzdělávací program ZV.
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ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec
Základní statistika

Škola – název, adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Václava Havla 

Žďárec, příspěvková organizce, Žďárec 28, 

594 56 Žďárec

Zřizovatel:  Obec Žďárec

Ředitel: Mgr. Dalibor Kolář 

Velikost školy (počet ročníků, kapacita):

ZŠ – 9 ročníků v 7 třídách, spojeny 2. a 3. ročník, 

4. a 5. ročník, kapacita 250 žáků

ŠD – kapacita 30 žáků – 1.-5. ročník

MŠ – 2 oddělení, kapacita 32 dětí

ŠJ – kapacita 100 jídel

Web: www.skolazdarec.cz

Vzdělávací program:  ŠVP ZV Škola pro život

Filozofie školy 
Naším cílem je, aby se žáci na naší škole cítili dobře, aby se jim na škole líbilo. Každý žák nemusí 

mít samé jedničky, ale usilujeme o to a přejeme si, aby každý žák byl na naší škole spokojený 

a cítil se v pohodě.

Zaměření výuky 
•  ekologicky šetrná – vlastní ČOV, důsledná separace odpadů, bohatá činnost v oblasti envi-

ronmentální výchovy

•  rozšířená výuka TV ve 4.-7. ročníku, pestrá nabídka dalších pohybových aktivit – lyžařské kurzy 

pro I. a II. stupeň, vodácké kurzy, výuka plavání v 1.-5. ročníku s využitím dotace MŠMT ČR

•  rozšíření výuky matematiky na II. st. formou seminářů

•  kroužky – florbal, futsal, taneční

•  mezinárodní spolupráce ZŠ Tajovského Senec, ZUŠ Senec (Slovensko)

•  výuka AJ od 1. ročníku

Vybavenost školy 
•  travnaté hřiště, tělocvična, beach volejbalové hřiště 

•  jídelna

•  multimediální učebna, učebna IVT, HV

•  přírodní učebna v areálu školy

Dopravní dostupnost, parkování
•  v rámci integrovaného dopravního systému JMK skvělá dopravní dostupnost především z oblasti 

Tišnovska, 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, díky nízkému počtu 

žáků na škole – I. st. 44 žáků, II. st. 37 žáků – nám to pomáhá vytvářet takřka domácí prostředí.
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