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Základní údaje o škole      
 

 
 

Základní škola CoLibri 
 

Místo vzdělávání:     Sídlo: Sentice 215, 666 03  

Porta Coeli 1001    Právní forma: školská právnická osoba  

666 02 Předklášteří  

 

info@skolacolibri.cz     Obory vzdělání:  

www.skolacolibri.cz     79-01-C/01 Základní škola  

 

IČO: 08 839 026     Seznam zařízení:  

RED_IZO: 691 013 802    základní škola (IZO 181110164)  

Číslo účtu: 400004713/2010   školní družina (IZO 181110491)   

 

Ředitel školy:      Školní vzdělávací program:   

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.   ŠVP CoLibri   

733 532 890       

 

Školská rada    Zřizovatel 
 

Mgr. Tereza Kulhánková   HNÍZDO – spolek pro komunitní vzdělávání  

Mgr. Miroslava Vyplašilová,    Hornická 900, 66603 Tišnov,   

Mgr. David Dudek     IČO: 03421201  

www.spolekhnizdo.cz, info@spolekhnizdo.cz                   

http://www.spolekhnizdo.cz/
mailto:info@spolekhnizdo.cz
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Charakteristika školy 
 
Naše škola klade důraz na podporu vnitřní motivace a 

individuální přístup k žákům školy. Je pro nás důležité 

podporovat přirozenou lidskou touhu poznávat svět a 

zachovat si radost z učení. Věříme, že každý z nás má své 

jedinečné talenty a naše škola nabízí bezpečné, podnětné 

a rozmanité prostředí, kde každý může objevovat a 

rozvíjet ty své. 

 

Inspirujeme se filozofií a praktickými zkušenostmi 

svobodných a demokratických škol u nás i v zahraničí.  

Jsme zakládajícími členy Asociace svobodných  

a demokratických škol, která sdružuje tyto školy  

v České republice.    

 

Důležitým prvkem naší školy je účast dětí na řízení školy a 

rozhodovacích procesech. Naše škola je řízena 

prostřednictvím školního sněmu, který se koná dvakrát 

týdně a všichni zúčastnění členové školy (děti a dospělí) 

mají v rozhodování rovnocenný hlas. Na sněmu jsou 

navrhována, diskutována a schvalována závazná pravidla 

školy, stejně jako všechny další věci, které se týkají školy a 

života v ní.  

 

Velký důraz klademe na respektující komunikaci, spolupráci a schopnost řešit konflikty smírčí cestou.  

Učíme se společně svobodě a zodpovědnosti.    

 

 

Našimi základními principy, na kterých budujeme kulturu školy, jsou: 
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Výsledky výchovy a vzdělávání  
 

Počty žáků 
  Počet dětí  Kapacita  

Základní škola 1.st  13  40  

Školní družina  11                        40                     

 

  

Výsledky vzdělávání 
 

V ZŠ CoLibri jsou žáci hodnoceni slovně. Využíváme přitom žákovská portfolia a pravidelné individuální 

sebehodnotící rozhovory mezi učitelem a žákem.  

 

  

Všichni žáci byly hodnoceni stupněm 1.   

 

 

Počet absolventů  
 

ZŠ CoLibri je aktuálně pouze 

s 1.stupněm a ve školním 

roce 2020/2021 nemá 

žádné absolventy 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení a přijetí do základní školy   
 

Součástí přijetí žáka do 1. třídy je motivační pohovor s rodiči a prokázání školní zralosti dítěte. Zápis do 

ZŠ CoLibri se uskutečnil dne 23. 4. 2021, 12 dětí bylo přijato (7 z nich k 1.9.2021 přestoupilo do Osvobozené 

školy Praha). Během školního roku přistoupila z jiné základní školy 1 žákyně.  

          Prospěch  

Třídní učitel  Třída  Celkem  Chlapci  Dívky  PV  P  N  

Pavel Matějka,  

David Dudek  

Věkově smíšená 

třída  

13  11  2  12  1  0  
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Údaje o pracovnících školy  
  
Ve škole působí 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí pracovníci.  

 

Vedení a administrativa školy 
 

Ing. Pavel Matějka, Ph.D 

Ing. Arch. Martina Matějková 

Mgr. Kateřina Rezková 

Dagmar Holemá  

 

Základní škola a školní družina 
 

Mgr. David Dudek 

Mgr. Libor Graclík 

Róza Fadrná 

Sára Špatková 

Ing. Pavel Matějka 

Mgr. Jana Daňková  

 

Zahraniční dobrovolníci 
 

Anastazia Petrova z Ruska  

Nerea Enriquez ze Španělska 

 

  

Vzdělávání pracovníků  

 

• Supervize Daniela Tlapáková, zpětná vazba na fungování školy, 2 dny  

• Skupinová supervize Taťjana Horká  

• Workshop s Taťjanou Horkou na téma komunikace v týmu  

• Workshop Nenásilná komunikace, Adam Čajka, 2 dny  

• Workshop Zpětná vazba, Adam Čajka, 1 den  

• Vedení spisové služby v souladu s GDPR  

• ZDrSem – výuka první pomoci zážitkem, 1 den  

• Major Donors – seminář Českého centra fundraisingu, 1 den 

• Workshop nadace Partnerství: Jak (sebe) řídit (v) organizaci  

• IT konzultace pro distanční vzdělávání  

• Seminář: Jak mít spokojené a motivované zaměstnance 
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Hodnocení školy  
 

Kontroly provedené Českou školní inspekcí   
 

V květnu 2021 proběhla pozvaná inspekce realizovaná Jihomoravským inspektorátem ČŠI.  

Základní škola a školní družina CoLibri vykonává podle závěrů inspekční zprávy činnost v souladu s jejím 

zařazením do rejstříku škol a školských zařízení.  

Celá inspekční zpráva je k dispozici na webu ČŠI a je vyvěšena na nástěnce školy.  

 

Supervize  
 

V prvním pololetí jsme si pozvali na supervizi Danielu Tlapákovou, která působila dlouhé roky jako školní 

psycholožka v ZŠ Donum Felix. Daniela strávila ve škole 2 dny a získali jsme od ní zpětnou vazbu na celkové 

fungování školy i školní družiny. Daniela poskytla také zpětnou vazbu týmu a jednotlivým pedagogům.  

 

 

 

 

 

 

„Zakladatelé školy CoLibri mají jasno v tom, proč a co dělají, a to je na 

fungování školy znát. Všichni průvodci, které jsem měla možnost zažít, 

přistupují k dětem uvolněně, hravě, tvořivě, s respektem, důvěrou i 

pevností. Také se mi líbí, že dva ze čtyř průvodců jsou muži, to vidím jako 

velké plus. Moc se mi líbila i budova, kde škola sídlí spolu s vybavením a 

zařízením interiéru i pohádková zahrada.“  (Daniela Tlapáková) 

 

Na začátku druhého pololetí proběhla supervize týmu pod vedením psycholožky Taťjány Horké na téma 

otevřené komunikace v týmu. 

 

Zpětná vazba od návštěvníků školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„CoLibri jsme navštívili už jako příznivci svobodného vzdělávání a naše 

očekávání rozhodně nezklamalo. Bylo nám ve škole moc příjemně. 

Prostředí školy je krásné, atmosféra i dynamika vztahů výborná, 

potenciál, jak školy samotné, tak lidi v ní bezpochyby veliký. A hlavně 

možnost zažít, jak probíhá školní sněm pro nás byl skutečný zážitek. Kéž 

by v takovém respektu, moudrosti a naslouchání probíhalo více lidských 

interakcí. Děkujeme!“  (Petra Rechová, rodič)  

  

„Strávila jsem ve škole celý jeden den a byla to moc příjemná zkušenost. 

Atmosféra byla velmi přátelská, děti v pohodě a dospěláci usměvaví a 

sdílní :-). Taky jsem zažila sněm, kdy se děti a dospělí domlouvali, jak řešit 

určité věci důležité pro celou školu. Bylo to rozhodně velmi inspirativní. 

Zkusím některé nápady představit u nás ve vesnické malotřídce.“  

(Zora Javorská, učitel v MŠ)  
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Prevence soc. patologických jevů 
 

 

Prevence sociálně patologických 

jevů je každodenní součástí dění ve 

škole. Nosnými nástroji prevence 

jsou školní sněm, smírčí komise, 

individuální přístup a postoj 

vycházející z nenásilné komunikace 

a principů „Respektovat a být 

respektován“. To, že pravidla školy 

jsou navrhována i dětmi, jsou jasně 

definována a odhlasována na 

sněmu školy má za důsledek, že 

všichni dohromady dohlíží na jejich 

dodržování.  

 

 

 

Celková školní strategie pro prevenci sociálně patologických jevů se opírá o vypracovaný Minimální 

preventivní program. Po prvním roce fungování jsme tento program revidovali a do krátkodobých cílů jsme 

na tento rok přidali: zvýšit edukaci žáků v demokratických principech školy, edukace rodičů (nenásilná 

komunikace, …), stínování na jiných školách v ČR i v Evropě a přenos know-how.  

 

 

 

Neustále monitorujeme klima v celé 

škole a v případě potřeby okamžitě 

reagujeme na vzniklou situaci. 

Pozornost je tomuto tématu 

věnována i na každotýdenních   

poradách pedagogického sboru a 

na pravidelných setkáních s rodiči, 

která probíhají přibližně jednou za 

měsíc.  

 

 

 

 

 

V případě potřeby poskytujeme také konzultace rodičům, kteří se nachází v náročných situacích, popřípadě 

doporučujeme námi ověřené odborníky.  
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Aktivity a prezentace školy   
 

Časopisy 
Prezentace školy v Katalogu škol na Tišnovsku  

Článek v obecním časopise v Předklášteří č. 2 2021  

 

Konference, přednášky a diskuse 
Beseda o sebeřízeném vzdělávání v ZŠ CoLibri - 23.11.2020  

Beseda o sebeřízeném vzdělávání v ZŠ CoLibri - 10.2.2021  

Minikonference zástupců škol na Tišnovsku - 17.5.2021  

Setkání asociace svobodných a demokratických škol - 12.6.2021  

 

Letní slavnost  

 

Zakončení školního roku se již tradičně uskutečnilo na Letní slavnosti, které předcházelo předání vysvědčení. 

Na slavnosti byla kouzelná atmosféra, hrálo se na různé hudební nástroje, chodilo po slack-line, opékalo na 

ohni a švédské stoly se prohýbaly pod občerstvením, které připravili rodiče. 
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Letní příměstské tábory 
 

Jako náhradu ušlých dní ve školním roce 2020/2021 z důvodu uzávěry školy kvůli COVID19 jsme uspořádali 

3 příměstské tábory na téma: Harry Potter, Indiánská vesnice, Tábor 55 aneb železný CoLibřík. Tábory byly 

pro děti zdarma za přispění zřizovatele a grantu MŠMT z dotace Letní kempy 2021.  

 

Adaptační víkendový pobyt   

   
Adaptační pobyt je víkendová akce na konci srpna, 

která je určena pro všechny zapsané žáky, jejich 

sourozence a rodiče školy. Cílem akce je seznámit se 

s novými žáky a rodinami a po prázdninách se naladit 

na nový školní rok. Začínáme hrami na seznámení. 

Poté je pro žáky připraveno množství týmových her 

a tvoření a pro rodiče diskusní fórum na principu 

open space, pro získání informací, které ještě nebyly 

řečeny, anebo odpovědi na otázky, které právě 

vyvstaly.   

Adaptační pobyt se konal na poslední víkend v srpnu 2021 v kempu pod Templštýnem a zúčastnil se ho 

téměř celý pedagogický sbor a všechny rodiny, kromě 1 pedagoga a 2 rodin, kteří byli tou dobou v zahraničí.   
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Spolupráce  
 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Místní spolupráce 
Udržujeme lokální partnerství se ZUŠ Tišnov a ZŠ ZaHRAda.  

Jsme zapojeni do projektu MAP vzdělávání, který zaštiťuje MAS Brána Vysočina a město Tišnov. V tomto 

projektu jsme spoluorganizovali 2 workshopy pro všechny zapojené partnery.  

 

Spolupráce v rámci ČR 
Spolupracujeme s mnoha dalšími školami, zejména 

se ZŠ Donum Felix, ZŠ Gaudi, ZŠ Erazim a ZŠ DiviZna. 

Zároveň jsme pomáhali dalším skupinám plánujícím 

založení vlastní školy a dále jsme měli několik 

telekonferencí se školami, které se rozjíždí a 

pomáhali jsme jim nastavit procesy jako přijímání 

žáků, edookit, zavedení školního sněmu, přijímací 

řízení zaměstnanců školy, … Tímto způsobem jsme 

podpořili v tomto školním roce tyto školy: ZŠ Starhill, 

ZŠ Osvobozená škola, ZŠ NaŽivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„S ředitelem základní školy CoLibri panem Matějkou jsme v kontaktu již 

delší dobu prostřednictvím Asociace svobodných demokratických škol.  

Je osobou na svém místě, vždy nám ochotně poradil a pomohl při 

složitějších problémech týkajících se řízení školy. Při osobním kontaktu mu 

nechybí humor ani nadhled a zároveň má smysl pro detail. Především 

oceňuji jeho individuální, lidský přístup. Souhlasím s tím, že ředitel v menší 

škole je jako Ferda Mravenec, práce všeho druhu.“  

Ing. Eva Dvořáková Komunitní základní škola Starhill, z.s.  

 

Další vzdělávání  
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 

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

učení.  
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Grantové projekty  
  

Realizované projekty ZŠ CoLibri 

 
• Projekt 20_080/0019598-01 z operačního programu MŠMT Šablony III – kde se soustředíme na 

projektové dny ve škole i mimo školu, hospitace na školách v ČR, rodičovská setkání a školní klub.  

 

 

                    

 

Přijaté projekty ZŠ CoLibri 
 

• Projekt 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000034209 v programu Erasmus+ Evropského sboru solidarity 

– zaměřený na stínování na demokratických školách s cílem, aby každý průvodce navštívil alespoň jednu 

školu v Evropě. Naplánováno máme 7 výjezdů na 6 zahraničních škol. Po každém výjezdu bude následovat 

přednáška či sdílení mezi pedagogy a rodiči. Získané know-how bude sdíleno i na sněmu zřizovatele a na 

setkání Asociace svobodných a demokratických škol.  

 

ZŠ CoLibri se připojilo k realizaci projektů 

 

• Evropského fondu solidarity pro zahraniční dobrovolníky. Dobrovolníci z různých evropských zemí 

se stávají na jeden rok součástí našeho týmu.   

 

• Projekt 0312/12/KEMP/2021 pod názvem Letní kempy na Tišnovsku z výzvy MŠMT Letní kempy 

2021 pod našim zřizovatelem Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, – jsme realizovali 3 příměstské 

tábory v létě 2021.  

  



13 
 

 
 

                                 Základní škola  

Mezinárodní spolupráce   
 

Naše škola je zapojena do evropského programu Evropský sbor 

Solidarity. V rámci tohoto programu umožňujeme poznat koncept 

naší školy mladým lidem (od 18 do 30 let) z celého světa.  

 

Součástí vize naší školy je podpora vzájemného respektu a tolerance vedoucí ke společenské soudržnosti. 

Věříme, že prostřednictvím setkání a přátelství s lidmi z jiných zemí mají děti možnost zakoušet jednotu v 

rozmanitosti jako přirozenou součást svých životů.    

Znalost angličtiny (a dalších jazyků) je v kontextu zvyšující se diverzity ve společnosti a globalizace nezbytná 

téměř v každém povolání. Rovněž značně ulehčuje cestování či pouhý přístup k informacích všeho druhu.  

Přítomnost zahraničního dobrovolníka uvádí děti do reality dnešního světa, ve kterém schopnost 

komunikace v angličtině otevírá dveře informacích, znalostem, možnostem a zejména přátelství v globálním 

měřítku.   

 

Během června 2021 jsme společně s naším zřizovateským spolkem Hnízdo prošli obnovením akreditace tzv. 

Quality Label.  

Tento rok se u nás vystřídalay 

dobrovolnice Anastazia Petrova z Ruska a 

Nerea Enriquez ze Španělska.  

 

Dobrovolnice sdílí:  

„The first month in the school I felt a bit lost, 

because it was something new for me. Now I 

do understand the philosophy much better 

and get on in the daily life. I loved to be with 

the kids, to play with them, to help them with 

their staff. I love to see how independent and 

happy they are. I enjoy, when kids join me in 

some activities, because they are interested 

and curious.“  Nerea  

Překlad: První měsíc jsem se cítila ve škole trochu ztracena, protože to pro mě bylo něco nového. Dnes rozumím 

filozofii školy mnohem lépe a dobře se mi daří v každodením životě. Moc ráda trávím čas s dětmi. Ráda si s nimi 

hraji a pomáhám jim. Ráda vidím, jak jsou nezávislé a šťastné. Užívám si, když se ke mně děti připojují v rámci 

různých aktivit, protože je to zajímá a jsou zvědaví. 

 

„I felt comfortable from the first moment. All guides that I met are very friendly and talkative.“ Afrodity from Greace  

Překlad: Cítila jsem se dobře od první chvíle. Všichni průvodci, které jsem potkala, byli velmi přátelští a 

komunikativní. 

 

Přímá spolupráce s demokratickými školami v zahraničí byla bohužel ztížena pandemií coronaviru. Věříme 

však, že v budoucnu budou návštěvy jak dětí, tak pedagogů běžnou součástí fungování CoLibri.  
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Údaje o hospodaření  
 

Základní údaje o hospodaření školy  

 

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

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

2020.  

 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2020: viz příloha 1.   

 

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020: viz příloha 2.   

 

Příloha k závěrce: viz příloha 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Předklášteří 30. 9. 2021  

 

  

  

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ing. Pavel Matějka, Ph.D. ředitel školy   

  

  

  

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím zasedání dne 12. 10. 2021.  

 


