Slovo úvodem
Milí příznivci Trnkového květu,
v lednu 2016 je tomu pouhý rok, co se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši založíme základní
školu, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a
dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Školu, ve které se děti nebudou
bát chybovat, ve které nebudou učiteli srovnávány mezi sebou navzájem a přehnaně upláceny
jedničkami, nebo naopak strašeny špatnými známkami.
V únoru 2015, kdy jsme se v čtyřčlenném zakladatelském týmu ještě téměř neznali, padlo
rozhodnutí a odhodlání do toho jít a udělat všechno pro to, abychom 1. 9. 2016 otevřeli v pořadí
čtvrtou dobříšskou základní školu.
A pak se začaly dít věci. Během stovek hodin dobrovolnické práce a pomoci širokého okruhu
našich rodin a přátel se nám podařilo definovat koncepci školy a profil jejího absolventa, podat
žádost o zápis do rejstříku škol MŠMT, vytipovat nejvhodnější budovu a sehnat investora, který ji pro
nás zakoupil, oslovit a zaujmout zkušenou a velmi pečlivou paní ředitelku, která nenahraditelně
posílila náš tým. Dále jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost, představili náš záměr, získali
podporu téměř celého zastupitelstva města i napříč dobříšskými obyvateli. O našem projektu ví,
troufám si napsat, nejen celá Dobříš, ale i široké okolí.
To vše doteď s náklady v řádu jednotek tisíc, které do projektu investujeme z vlastních prostředků
– škola je od počátku koncipována jako nezisková organizace.
Když se ohlédnu, co všechno se v roce 2015 událo, cítím velikou vděčnost. Za všechny dobré lidi,
kteří nám pomáhají. Za pozitivní energii, která přípravám vládne. Za to, kam jsme to společně dotáhli.
A za štěstí, které nám v roce 2015 přálo, a my věříme, že to tak bude i nadále.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a věříme, že i příští výroční zprávy z let budoucích budou plné
pozitivních zpráv.
A co říci závěrem? Pojďte do toho s námi! Teď je ta nejlepší doba, teď můžete být u toho.
Na spolupráci s Vámi se jménem Trnkového květu těší
Magdaléna Ježková
Dobříš, leden 2016

Idea, poslání, důvod existence a cíle spolku
Spolek Trnkový květ vznikl v Dobříši v červnu 2015 s cílem založit základní školu, rozšířit tak nabídku
základního vzdělávání dětí a vzbudit zájem dobříšských rodičů o pedagogická a výchovná témata.
Naší vizí jsou rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání vlastních dětí a spolu s učiteli a školou se snaží o co
nejkvalitnější přípravu dětí na budoucí život.
Základní škola TRNKA v Dobříši bude vzdělávat děti v 1. až 9. ročníku. V každém ročníku bude jedna
třída s maximálně 16 dětmi. Tento počet umožní individuální přístup ke každému žákovi a zároveň i
rodinnou atmosféru, kde se budou navzájem znát děti, učitelé i rodiče napříč celou školou.
Hlavním cílem vzdělání v ZŠ TRNKA bude kvalitní všestranná příprava na život. Děti se budou učit
rozumět sobě i svému okolí, škola bude dbát na rozvoj hodnotového zakotvení dětí a podporovat
jejich sociální dovednosti. Škola žáky vybaví znalostmi a dovednostmi potřebnými v 21. století. Naučí
je kriticky pracovat s informacemi. Učitelé budou rozvíjet a podporovat zvídavost, tvořivost a
spolupráci dětí.
ZŠ TRNKA bude bezpečné a zdravé místo pro růst a vzdělávání dětí. Omyly a chyby nebudou trestány,
ale využívány jako přirozená součást učení. ZŠ TRNKA bude podnětné prostředí, kde budou
z vlastního přesvědčení a rádi trávit čas děti, učitelé i rodiče. Škola se zapojí do dobříšské komunity.

Činnost spolku v roce 2015
Koncepce a strategie vzniku školy








Na počátku roku 2015 jsme definovali, jak má ZŠ TRNKA vypadat. Chceme, aby byla zajímavá,
důvěryhodná a čitelná pro místní obyvatele.
Rozhodli jsme se založit spolek, který bude zřizovatelem školy.
Vytvořili jsme strategii zahájení provozu – v prvním školním roce budou otevřeny 2 třídy
prvního stupně, následně v každém dalším školním roce přibyde nejméně jedna další do
naplnění kapacity školy.
Byla vyhotovena ekonomická studie udržitelnosti – podrobná pro 5 prvních let provozu,
orientační pro 10 let provozu. Díky ní byla provedena kalkulace školného – příspěvku rodičů
na studium – ze kterého budou hrazeny provozní náklady budovy.
Pod vedení Mgr. Jany Zajícové byla učiteli vypracována pedagogická koncepce školy.

Realizační tým vzniku školy






Zakladatelé a členové spolku Trnkový květ jsou:
o Mgr. Jana Zajícová – předsedkyně spolku Trnkový květ, pedagožka pro 1. stupeň,
koordinátorka vzniku ZŠ TRNKA, nositelka pedagogické koncepce a garantka jejího
naplnění v praxi
o Mgr. Jitka Urbanová – právnička, zastupitelka města Dobříše
o MUDr. Magdaléna Ježková – praktická lékařka, instruktorka skautských kurzů
o Mgr. Petra Klvačová PhD. – socioložka, pedagožka Univerzity Karlovy
Další spolupracovníci s velkým nasazením, bez členství v Trnkovém květu:
o Mgr. Vlasta Beščecová – budoucí ředitelka ZŠ TRNKA
o Mgr. Markéta Chytrá – fyzioterapeutka, instruktorka skautských kurzů
Tvůrci pedagogické koncepce ZŠ TRNKA:
o Mgr. Jana Zajícová (viz níže)
o Mgr. Markéta Svobodová (viz níže)
o Mgr. Vlasta Beščecová (viz níže)
o Mgr. Markéta Marková – pedagožka druhého stupně ZŠ

Budova




Při hledání vhodných prostor jsme navštívili 7 možných míst, z nichž jako nejvhodnější byla
vytipována budova bývalého lesního závodu v Dobříši (na adrese Příbramská 938, Dobříš) – ta
byla během roku 2015 určena k prodeji s minimální kupní cenou 10 000 000 Kč. Díky
podporovatelům byl osloven a získán soukromý investor, který vyhrál výběrové řízení a
budovu pro potřeby školy zakoupil a spolku dlouhodobě pronajme.
Pro budovu byla vytvořena architektonická studie s náčrtem dispozic jednotlivých tříd a na
začátku roku 2016 probíhá zpracovávání projektové dokumentace pro žádost o stavební
povolení na 1. etapu rekonstrukce (2 školní třídy v přízemí budovy). Odhad ceny 1. etapy
rekonstrukce je 1 500 000 Kč.

obr. Návrh vnější úpravy budovy ZŠ TRNKA

Personální zajištění prvního roku provozu školy


v roce 2015 jsme získali pedagožky a paní ředitelku pro první školní rok provozu.
o Mgr. Vlasta Beščecová – absolventka UK v Praze, pedagogické fakulty, obor speciální
pedagogika. Má praxi v přímé pedagogické práci s nevidomými dětmi v mateřské i
základní škole, 12 let byla ředitelkou ZŠ speciální Diakonie ČCE pro žáky s těžkým
mentálním a kombinovaným postižením a ředitelkou Střediska Diakonie ČCE Ratolest
(denní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením).
o

Mgr. Jana Zajícová – absolventka UK v Praze, pedagogické fakulty, obor učitelství pro
1. stupeň ZŠ. Absolventka řady pedagogických kurzů – např. typologie M.B.T.I. a její
využití ve škole; čtením a psaním ke kritickému myšlení. Má za sebou 3 roky přímé
pedagogické praxe ve státním školství, 11 let vedla domácí vzdělávání třech vlastních
dětí. Spoluzakladatelka mateřského centra.

o

Mgr. Markéta Svobodová – absolventka UK v Praze, pedagogické fakulty, obor
učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Má 6 let přímé pedagogické praxe ve státním školství, vč.
malotřídního typu školy. Během rodičovské dovolené spoluzakládala mateřské
centrum, kde při RD působila jako koordinátorka. Mimoškolně pracuje s dětmi
předškolního a mladšího školního věku.

Formální náležitosti


V září 2015 jsme podali žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení a do rejstříku
školských právnických osob MŠMT. Zápis do těchto rejstříků není povinnost, my jsme se pro
něj ale rozhodli, protože školy zapsané v rejstříku škol čerpají státní příspěvek na žáka a
zároveň podléhají kontrole České školní inspekce – tímto chceme být zejména pro rodiče
důvěryhodní.

Fundraising
Pro zahájení provozu školy potřebujeme sehnat cca 1 700 000 Kč (1 500 000 Kč rekonstrukční práce,
200 000 Kč projektová dokumentace rekonstrukce celé budovy + správní a administrativní poplatky).





V roce 2015 jsme připravili fundraisingový plán, který stojí zejména na oslovení místních
firem a místních občanů.
Zřídili jsme transparentní účet, na který může kdokoliv přispět.
Vešli jsme v jednání s největšími zdejšími firmami a představili náš záměr. V roce 2016 budou
tato jednání pokračovat.
Podali jsme žádost o grant z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše, abychom
mohli v roce 2016 uspořádat veřejné přednášky o zajímavých pedagogických a výchovných
tématech.

Komunikace s veřejností


V roce 2015 jsme vytvořili strategický plán, jak vejít ve známost v Dobříši a blízkém okolí – a
to formou internetového představení a zároveň pořádáním akcí pro veřejnost.










V září 2015 bylo vytvořeno logo ZŠ TRNKA. Jeho autorkou je dobříšská výtvarnice, paní
Zuzana Hutňanová. Logo vychází ze symboliky „máš oči jako trnka“ a je veřejností velmi
dobře přijímáno.
V roce 2015 jsme uspořádali 3 akce pro veřejnost
o září 2015 – Jak může fungovat soukromá základní škola – beseda s jednou ze
zakladatelek ZŠ Purkrabka ve Škvorci o tom, jak může rodičovská iniciativa vést
k založení malé moderní školy, do které děti chodí rády.
o říjen 2015 – Čtenářská dílna s Janou Zajícovou – dílna pro předškolní a mladší školní
děti, při které byla představena technika vedení k aktivnímu čtenářství.
o listopad 2015 – Rodičovská kavárna – beseda s Kateřinou Círovou ze ZŠ Kunratice o
možnostech a přínosech spolupráce školy s rodiči žáků.
Zřídili jsme webové stránky www.zstrnkadobris.cz, kde jsou v současné době k nalezení
všechny potřebné informace o projektu.
Se zájemci a podporovateli projektu komunikujeme prostřednictvím naší facebookové
stránky www.facebook.cz/zstrnkadobris, kterou aktualizujeme 5-7x týdně a kde
zveřejňujeme všechny aktuality.
Nepravidelně zasíláme kruhu našich sympatizantů newsletter s novinkami v projektu. Ke
konci roku 2015 máme skoro 80 odběratelů.

Finanční přehled – rok 2015
Trnkový květ, z.s. - účetní uzávěrka - rok 2015
poř. Č. Položka
1.
hotovostní příjmy
příjmy s vlivem na zisk
příjmy bez vlivu na zisk - dary
vklad vlastníka
Celkem
2.
bankovní příjmy
příjmy s vlivem na zisk
příjmy bez vlivu na zisk - dary
vklad vlastníka
Celkem
1.
hotovostní výdaje
Mzdy
ostatní výdaje daňově uznatelné
výdaje daňově neuznatelné
výběr vlastníka
Celkem
2.
bankovní výdaje
Mzdy
ostatní výdaje daňově uznatelné
výdaje daňově neuznatelné
výběr vlastníka

příjmy

výdaje

2 000,00
50 000,00
0,00
52 000,00
0,00
38 939,00
100,00
39 039,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

celkem

0,00

vydání s vlivem na zisk
příjmy s vlivem na zisk

0,00
2 000,00

Aktiva - majetek
peníze v pokladně
banka
dlouhodobý majetek

1.1.2015
0,00
0,00
0,00

31.12.2015
51 900,00
39 039,00
0,00

Aktiva jsou kryta vlastními zdroji.
Spolek nemá žádné pohledávky, závazky ani úvěry.
Podrobná evidence viz peněžní deník, výpis z účtu a pokladna.

Záměry organizace na rok 2016
V roce 2016 budeme pokračovat ve vysokém pracovním nasazení, největším průběžným úkolem
bude oslovování jednotlivých dárců.
 V únoru se budou konat první zápisy do ZŠ TRNKA.
 Na březen připravujeme benefiční akci pro ZŠ TRNKA.
 V březnu - květnu proběhne 1. etapa rekonstrukce budovy školy.
 1.9. slavnostně zahájíme provoz ZŠ TRNKA a uvítáme ve škole první žáčky.
 Budeme se účastnit vypsaných grantů a dotačních programů.
 Průběžně během celého roku budeme dále pořádat akce pro veřejnost o zajímavých
trendech v pedagogice a výchově za účasti zkušených odborníků.

Spolupracovníci


Celý projekt by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dalších lidí. Někteří nám vyrobili
reprezentativní plakáty, tvoří webové stránky, oslovují pro nás potenciální dárce, nebo sami
přispěli na náš transparentní účet. Všechny práce byly provedeny zdarma.
Jmenovitě bychom v roce 2015 chtěli poděkovat těmto lidem (bez případných titulů a
v abecedním pořadí):
Erika Amlerová, Arnoštovi, Miroslav Beščec, Karel Derfl, Eliška Fenclová, Monika Gaňová, Eva
Hájková, Jakub Hučín, Anna Hutňanová, Zuzana Hutňanová, Štěpán Ježek, Kašparovi, Ilona
Komárková, Jan Krásný, Kramplovi, Lachmanovi, Pavel Marek, Markéta Marková, Denisa
Moučková, Ladislav Pelcl, Lucie Přádová, Miloš Říha, Tomáš Stibor, Markéta Španělová,
Bohdan Urban, Ivan Vodochodský, Soňa Wojnarová, Vladimír Zajíc, Stanislav Zápotocký

Kontaktní a identifikační údaje
Trnkový květ, z.s.
IČO: 04 279 905
Adresa: Školní 1929, 263 01 Dobříš
Email: skoladobris@gmail.com
Telefon: 605 741 027 (M. Ježková)
Rada spolku:
 Mgr. Jana Zajícová
 Mgr. Jitka Urbanová
 MUDr. Magdaléna Ježková
 Mgr. Petra Klvačová PhD.
Bankovní spojení: Fio banka (transparentní účet): 2300859617 / 2010 (CZK)

ZŠ TRNKA Dobříš
IZO: 181 076 578 IČO: 04 707 524
Místo působení: Příbramská 938, 263 01 Dobříš
web: www.zstrnkadobris.cz
FB: facebook.com/zstrnkadobris.cz
Email: info@zstrnkadobris.cz, reditel@zstrnkadobris.cz
Statutární zástupce: Mgr. Vlasta Beščecová, ředitelka

