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 „kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout”                            Základní, mateřská a střední škola  
  
Naše škola CoLibri je stabilní, úspěšný a prosperující projekt. Stojí pevně na svých 
principech, kterými jsou: DŮVĚRA, RESPEKT, SVOBODA a ZODPOVĚDNOST. Tyto 
principy se prolínají každodenním životem školy, vyzařují z ní navenek a stávají se 
přirozenou součástí života lidí ve škole i kolem ní.     
Školní společenství tvoří pestrý, věkově rozmanitý kolektiv holek, kluků, žen a 
mužů, které těší být spolu, navzájem se respektují a podporují. Naše škola je 
prostoupena pocitem sounáležitosti, spolupráce a bezpečí.  Společným pocitem 
všech dětí a dospělých je hrdost na to, jakou školu společně tvoříme.     
  

SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ   
Věříme, že každý z nás má své jedinečné talenty a dary a naše škola nabízí podporující, 
bezpečné, podnětné a rozmanité prostředí, kde každý může objevovat a rozvíjet ty své. 
Podporujeme přirozenou lidskou touhu poznávat svět a vytváříme prostor, který umožňuje 
zachovat si radost z učení.    
Děti si samy volí výukové hodiny a aktivity, kterých se zúčastní. Volná hra a odpočinek je 
nedílnou součástí školních dnů. Nabídka výukových hodin, kurzů a tematických dílen je 
průběžně upravována podle aktuálního zájmu dětí.  Díky věkově smíšenému kolektivu se děti 
učí od sebe navzájem.  
  
DEMOKRATICKÁ STRUKTURA ŠKOLY  
Škola je řízena školním sněmem, který navrhuje a 

schvaluje všechna pravidla a řídí běžný chod školy. Každý člen školní komunity, 
dítě i dospělý, má na sněmu rovnocenný hlas.   
Všichni členové školy jsou aktivními tvůrci dění ve škole, učí se nakládat se svou 
svobodou a jsou zodpovědní za své činy.   
  

TÝM ŠKOLY  
CoLibri má pestrý, stabilní, navzájem se podporující a doplňující se tým dospěláků. 
Všichni členové týmu jsou v souladu s principy a hodnotami školy a jsou pro děti 
dobrými vzory "svobodného a zodpovědného člověka".  Tito dospělí jsou zběhlí v 
nenásilné komunikaci a respektujícím přístupu a jsou vnitřně motivovaní v naší 
škole pracovat. Fungování v týmu je postaveno na důvěře, otevřenosti, autenticitě 
a vzájemném respektu.   
Členové týmu společně vytvářejí a udržují bezpečné, podporující, pestré a 
inspirující prostředí, ve kterém se děti cítí dobře. Společně s dětmi zajišťují vše, co 
je pro hladký běh školy potřeba.   

   
ŠIRŠÍ ŠKOLNÍ KOMUNITA   
CoLibri k sobě přitahuje podobně naladěné rodiny, kterým jsou blízké principy 
sebeřízeného vzdělávání. Rodiče našich dětí věří, že děti jsou kompetentní řídit si 
své vzdělávání, svůj život i školu samotnou. Jsou to lidé otevření novým úhlům 
pohledu, ochotni se vzdělávat a růst.    
V širší školní komunitě panuje přátelská, bezpečná a podporující atmosféra. Škola 
vytváří pro rodiče prostor pro sdílení zkušeností a témat souvisejících se 
sebeřízeným vzděláváním a vede s rodiči oboustranně otevřenou komunikaci.  
Pro širší školní komunitu jsou pořádány různé akce – společné výlety, výpravy, 
slavnosti, o letních prázdninách probíhá adapťák a společný tábor.   
   



KAPACITA ŠKOLY   
Každým rokem se zvyšuje obecné povědomí i zájem o sebeřízené vzdělávání. 
Máme tak vždy dost zájemců pro naplnění našich kapacit. Každý rok přijímáme 5–
8 nových dětí.     
Chceme, aby si naše škola zachovala rodinnou atmosféru, a proto finální 
plánovaná kapacita na denním studiu je 60-90 žáků ve věkovém rozmezí 4 až 19 
let. Nad rámec této kapacity přijímáme domoškoláky, kteří jsou v souladu se 
vzdělávacím konceptem naší školy.   
   

ZÁZEMÍ ŠKOLY   
Škola má krásnou novou školní budovu na ulici Uhrova v Předklášteří. Tato budova 
je navržena v souladu se specifickými potřebami naší školy a nabízí nadstandartní 
propojení vnitřních prostor s přilehlou zahradou. Máme zde spoustu míst pro 
potkávání se, velkou místnost na školní sněmy, mnoho malých tříd na individuální 
výuku, relaxační místnost, řádírnu, studovnu, kuchyni s jídelnou, dílnu, ateliér a 
krásnou zahradu. Prostory školy jsou příjemné, prakticky zařízené, reprezentativní 
a každý člen školní komunity se tu cítí vítán a přijímán.      

Škola má stabilního dodavatele obědů, který pro nás připravuje výborné jídlo z lokálních surovin.    
Školní budova slouží také jako komunitní centrum, kde probíhají víkendové a odpolední semináře zaměřené primárně na 
vzdělávání dětí i dospělých.      
   
FINANČNÍ STABILITA   
CoLibri finančně prosperuje. Máme vyrovnaný rozpočet a daří se nám vytvářet 
rezervu do budoucnosti. Dostáváme od státu 100 % normativu a úspěšně 
procházíme každou další inspekcí. Máme štědré a dlouhodobé sponzory, 
využíváme finančních toků z grantů a aktivně vyhledáváme další finanční zdroje a 
příležitosti.     
Díky dostatečným zdrojům financí a efektivnímu hospodaření máme 
nadstandartní platy zaměstnanců a zároveň se nám daří dlouhodobě držet nízké 
školné. Vícedětné rodiny podporujeme výraznými slevami na školném pro sourozence.     
   

ŠIRŠÍ VEŘEJNOST, ČESKÝ A MEZINÁRODNÍ KONTEXT   
CoLibri má v kontextu svobodných škol prestiž a dobré jméno. Podporujeme vznik a růst 
dalších demokratických a svobodných škol. Aktivně pracujeme na přijetí sebeřízeného 
vzdělávání jako akceptované alternativy na politické úrovni, a vytváříme tak celospolečenskou 
změnu, nejen na poli vzdělávání.   
Jsme aktivními členy české i evropské asociace svobodných a demokratických škol. S ostatními 
školami se pravidelně potkáváme, diskutujeme filozofii, vyměňujeme si praktické zkušenosti, 
poskytujeme si navzájem zpětnou vazbu a pořádáme výměnné pobyty dětí i průvodců. Jsme 
iniciátorem grantů na spolupráci, předávání znalostí a výměnné pobyty průvodců a dětí 
podobně zaměřených škol v ČR i ve světě.  
Pro širší veřejnost pořádáme, či jsme zváni, na workshopy a besedy na témata spojená se 
sebeřízeným vzděláváním. Na této osvětě spolupracujeme se 

spřátelenými školami a organizacemi.  V našem zřizovatelském spolku Hnízdo pěstujeme 
dobré vztahy a vzájemnou podporu. Společně usilujeme o smysluplné změny na místní úrovni.   
  
ABSOLVENTI   
Děti školu milují a díky času strávenému v ní, dospívají ve svobodné, zodpovědné, zdravé, 
spokojené a sebe-vědomé dospělé.  Naši absolventi znají svoji hodnotu a stávají se aktivními 
tvůrci svého života.  Pokud se rozhodnou pokračovat ve studiu na vysoké škole, pak nemají 
problém dostat se na školu dle svého výběru.    
Naši bývalí žáci se k nám rádi vracejí a někteří zůstávají ve škole jako členové týmu.      
Bytí v naší škole je naplněno smysluplnou, živou, radostnou energií a vděčností.    
Děkujeme.             


