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1 Úvod 

S termínem komunitní škola se v českém prostředí prozatím setkáváme velmi výjimečně. 
Tendence současného vývoje vzdělávání však postupně k tomuto trendu směřují. Některé 
české školy či školská zařízení, především ty v menších obcích, se jako komunitní školy 
chovají. Není to nic neobvyklého ani ryze moderního. Takové školy jsou zvyklé být centrem 
společenské i kulturního dění v místě, je pro ně samozřejmá intenzivní spolupráce 
a interakce s obcí, rodiči, spolky, zapojování se do každodennosti života v místě svého 
působení, jsou tedy plně napojeni a propojeni s místní komunitou. Ve větších obcích 
a městech tomu takto nebývá.  

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 je jedinou tak zvanou komunitní školou v Olomouckém 
kraji, druhou takto označenou na Moravě 

Na přeměně ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace ve školu komunitní 
začalo statutární město Olomouc společně s tehdejším vedením školy spolupracovat v roce 
2015. Byl zpracován dokument Otevřená škola - Plán přeměny školy 2016 – 2020, který na 
základě analýzy tehdejšího stavu stanovil vizi, strategické cíle a hlavní rozvojové záměry 
školy. Komunitní škola vznikala v souladu s dokumenty města Olomouce Koncepce rozvoje 
školství statutárního města Olomouce na období 2015–2020 a Koncepce rodinné politiky 
statutárního města Olomouce na roky 2016 - 2018.  
Na dokument Otevřená škola – Plán přeměny školy 2016–2020 nyní navazuje Koncepce 
komunitní školy 2018–2021.  
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2 O škole 

Příspěvková organizace poskytuje vzdělávání v základní a mateřské škole, nabízí zájmovou 
činnost ve školní družině a poskytuje službu v oblasti stravování. Základní škola má kapacitu 
350 žáků, mateřská škola 187 dětí. Výchova a vzdělávání základní školy je realizována 
v budově Svatoplukova 11, Olomouc, mateřské školy potom ve 3 budovách: Na Trati 52, 
Olomouc, Řepčínská 54, Olomouc a Svatoplukova 11, Olomouc. 

ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova 11 (dále jen škola) působí v městské části Řepčín. Prezentuje 
se jako škola se sportovní tradicí či jako městská škola s nádechem venkova. Důvodem je 
nízký počet žáků ve třídách (především na druhém stupni ZŠ), přátelské prostředí, nové 
kvalitní sportoviště, nabídka kroužků zaměřených na pohyb a lokace školy, která si stále 
zachovává vesnický ráz (převaha rodinných domů, dostatek zelených ploch a klidových zón, 
blízkost přírody). 
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3 Charakteristika a vize komunitní školy 
3.1 Charakteristika komunitní školy 

Komunitní školou je taková škola, která se zapojuje do života místní lokality a sama se stává 
centrem dění. Hlavním posláním školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a budovat 
v nich správné životní hodnoty. Úkol komunitní školy je vykonávat funkci vzdělávací a 
výchovnou s propojením na funkci otevřeného, společenského, kulturního a volnočasového 
centra v lokalitě svého působení. Škola je orientována na rozvoj měkkých dovedností, 
prosociálního jednání a posilování občanských postojů žáků. Cílem školy by mělo být 
především vzdělávání a propojení aktivit školy s naplňováním potřeb místní komunity. 

Škola se přirozeně zapojuje do života společnosti, a proto by se měla vyvíjet stejně, jako se 
vyvíjí společnost, dbá tedy o to, aby se její účastníci a absolventi mohli uplatnit v reálném 
životě. 

Zapojením školy do života lokality se komunitní škola snaží přiblížit vzdělávání běžnému 
životu, žáci si uvědomují, že jsou jeho součástí. V takovém prostředí je posilováno vědomí 
žáka, který není jen pasivním konzumentem všech aktivit. Žáci se mohou aktivně 
spolupodílet na akcích pořádaných školou, navrhovat jejich zlepšení, podílet se na realizaci 
další nové aktivity apod. 

V otevřené škole by se mělo ozdravit klima, účastníci vzdělávání se stávají partnery. Žáci mají 
možnost zazářit v roli dobrovolníků a organizátorů, participují na životě v lokalitě. 

Od roku 2016 je řepčínská ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, tak zvanou komunitní školou, 
jejím cílem je vytvořit přátelské a tvořivé prostředí, které je otevřené partnerství. Škola tedy 
není jen poskytovatelem kvalitního vzdělávání žáků a formovatelem jejich správných 
životních hodnot, ale stává se současně i informačním, kulturním, vzdělávacím a relaxačním 
centrem obce, městské části, místní lokality. 

3.2 Vize komunitní školy 

Vizi Základní školy a mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11 je, aby škola byla 

• přátelská a otevřená, podporující vzájemné respektující vztahy 
• školou, která umí využívat jedinečnou polohu v blízkosti centra města i CHKO 

Litovelské Pomoraví ve výuce 
• školou, která buduje učící se společenství, v němž se všichni zúčastnění stále 

vzdělávají, spolupracují a navzájem podporují 
• otevřená klasickému i alternativnímu přístupu ve vzdělávání  
• školou, která vytváří podmínky pro to, aby každý ve školním společenství poznával 

sám sebe, své schopnosti a možnosti, nacházel svůj životní směr, rozvíjel vytrvalost 
a zažil úspěch 

• školou, která cíleně rozvíjí čtenářskou i matematickou gramotnost, schopnost 
dorozumět se v cizím jazyce (jazyková gramotnost) a zdravý životní styl. 
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V oblasti kultury školy se škola stává 

• místem komunitního sdílení 
• místem mezigeneračního učení  
• místem dobré praxe 
• školou, která vytváří příznivé povědomí na veřejnosti 
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4 Reflexe 2016–2018 

V uplynulých letech škola realizovala aktivity za účelem propojení školy jako výchovně-
vzdělávacího centra a veřejnosti, ale také v oblasti mezigeneračního provázání. Tyto aktivity 
pořádané školou v době po vyučování jsou veřejností vnímané již jako tradiční a také další 
roky se jejich tradici podařilo úspěšně udržet: 

• Vánoční jarmark, 
• Společné tvořivé dílničky s rodiči a prarodiči jsou akcí, kterou již nebudeme 

opakovat pro nízkou účast, 
• Besedy pro rodiče budoucích prvňáčků – aktivita vítaná rodiči, rodiče jsou připraveni 

na vstup svého dítěte do základní školy, 
• Cestička do školy – unikátní projekt setkávání se dětí MŠ s pedagogy ZŠ pro snazší 

vstup do ZŠ, 
• Karneval pro děti – děti vždy vítají radovánky v kostýmech, 
• Jarní EKO radovánky, 
• Zahradní slavnosti ke dni dětí, 
• Aktivní v každém věku – pohybový workshop pro dospěláky. 

Děti, rodiče i veřejnost se těchto akcí stále rádi zúčastňují a snaží i nadále tradiční setkávání 
zachovat.  

Kromě tradičních aktivit jsme uspořádali také aktivity nové: 

• Olympiádou dětí a rodičů byl ukončen první rok cvičení dětí od 3 do 6 let. V této 
olympiádě byli všichni vítězi, 

• proběhl první ročník zábavné akce pro všechny V parku to žije! Aktivita pro malé 
velké, mladé, staré, kluky, holky, mámy, táty, kamarády… Každý byl na stanovišti, 
které se mu líbilo. Nejvíce se návštěvníkům líbilo stanoviště pana ředitele, které 
bylo stále plné čekatelů. Podporu akci poskytli také kluci ze slacklinu Olomouc, 
parcouristé a také studenti FTK Olomouc. 

• Celé Česko čte dětem – předčítáním dětem nahlas podporujeme rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí a mládeže, 

• Charitativní akce – Beseda s názvem Uganda přinesl žákům nevšední podívanou na 
tamní život. Součástí besedy byl také prodej výroků z Ugandy, výtěžek putoval zpět 
těm, kteří se na výrobě podíleli, 

• Den jógy – dnem jógy jsme doplnili oslavu prvního letního dne. V budoucích letech 
škola plánuje tuto akci zařadit mezi akce pravidelné, 

• Štafetový běh byl pořádaný pro žáky a pedagogy 2. až 9. ročníků. Zvláštní kategorie 
byla podaktivita Běhá celá rodina. I když byla z řad rodičů účast slabší, všichni jsme 
se dobře bavili a rádi ji budeme opakovat také v příštím roce, 

• Charita Olomouc – vystoupení dramatického kroužku a hudebního sboru pro klienty 
zdravotní a pečovatelské služby olomoucké Charity. Děti potěšily seniory svým 
zpěvem a nacvičenou choreografií. Kromě mnoha radosti jsme se také zapojily do 
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vzdělávání o úctě vůči mezigeneračním vztahům a budeme s Charitou moc rádi 
spolupracovat pravidelně.  

Naše škola se zúčastňuje také aktivit, kterých není ona sama pořadatelem. Protože škola 
úzce spolupracuje s Komisí městské části, děti a žáci školy se účastní akcí pořádaných KMČ. 
Také tyto aktivity se již zařadily mezi občany jako aktivity tradiční a naše děti a žáci se jich 
rádi zúčastňují: 

• Lampionový průvod je pravidelnou akcí, kterou si nikdo nenechá ujít. Vždy je spojen 
s vystoupením žáků naší školy a také s několika zábavnými aktivitami pro děti. 
Průvodu se účastní nejen děti, žáci rodiče a pedagogové, ale i další občané Řepčína, 
kteří se do průvodu připojují cestou, 

• Rozsvícení vánočního stromu probíhá v parku před budovou školy. Za přítomnosti 
hudební kapely společně odstartujeme pomyslnou cílovou rovinku do Vánoc, 

• Úklid řeky Moravy – žáky vedeme k environmentálnímu smýšlení, a proto se snažíme 
i o pomoc při úklidu okolí školy, městské části či povodí Moravy, 

• Pálení čarodějnic je oblíbenou akcí především u dětí a žáků. Na stanovištích je vždy 
plno. Na této akci je opravu jasně vidět píle pedagogů, kteří zajišťují program, 

• Kácení máje - krásná obnovená dávná tradice, na které se všichni setkáváme,  
• Pietní akt k 8. květnu přináší Řepčínu vzpomínku na minulé události, které formovaly 

život našich předků a tím i život náš, 
• Spolupráce se seniory – v nově zrekonstruované části budovy školy jsou prostory pro 

klub seniorů, kteří se zde pravidelně setkávají. Prostory využíváme také pro kulturní 
programy, které si paní učitelky připravují právě pro naše seniory. 

V současnosti se škola zaměřuje na rozvoj spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi 
v Olomouci. Spolupráci jsme navázali s dalšími základními školami, se střední školou, ale také 
s univerzitou. Spolupráci rozvíjíme prostřednictvím různých aktivit a projektů: 

• spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP – spolupráce na animačních programech ve 
škole v přírodě, sportovní odpoledne V parku to žije!, kde měli studenti FTK UP vlastní 
stanoviště, 

• spolupráce s Právnickou fakultou UP – Street law – studenti PF UP přicházejí do školy 
a přibližují našim žákům problematiku práva zábavnou a snazší formou. Rozvíjí tak 
jejich právní povědomí a zvyšují právní gramotnost žáků, 

• spolupráce s Filosofickou fakultou UP – projekt Příběhy našich sousedů – pod 
záštitou tohoto projektu se vybraní žáci vydali po stopách řádových sester, které měli 
v budově školy klášter. Na základě výpovědí sester pak zpracovali reportáž, která 
vypraví jejich příběh, 

• spolupráce s Pedagogickou fakultou UP – v kolektivu školy jsou budoucí kolegové 
vítáni, proto umožňujeme studentům PdF UP absolvovat praxi právě u nás. Jsme 
otevřeni novým nápadům a ceníme si postřehů, které studenti přinášejí, 

• spolupráce s Gymnáziem Hejčín – projektový den „I kluci pláčou“. Hlavním tématem 
tohoto projektového dne bylo násilí, které je čím dál více pácháno na dětech jak ve 
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školách, tak i v rodině. Projektový den byl určen především žákům osmých a devátých 
tříd základních škol, 

• spolupráce se ZŠ Stupkova – ve spolupráci se ZŠ Stupkova proběhl turnaj v beach 
volejbalu, který si žáci náramně užili a přinesli zpět do školy medaile, 

• spolupráce s onkologickým oddělením Fakultní nemocnice v Olomouci při prodeji 
vánoční hvězdy, jehož výtěžek putuje na pomoc onkologicky nemocným, 

• Oblastní unie neslyšících Olomouc připravila pro naše žáky dvě besedy o komunikaci 
s osobami se sluchovým postižením. Žáci měli možnost komunikovat přímo s neslyšící 
lektorkou a naučit se několik základních znaků českého znakového jazyka. 

Všechny uvedené akce a projekty naplňují krátkodobé a střednědobé cíle komunitní školy. 

Také spolupracujeme se spolkem Jdeme Autistům Naproti, na který nám poskytuje podporu 
a poradenství v oblasti vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Mimo to se 
účastníme seminářů a besed týkajících se této problematiky. 

O našich aktivitách informujeme žáky, rodiče a občany na našich webových stránkách 
www.zssvatoplukova.cz nebo na facebooku školy www.facebook.com/zssvatoplukova/ , na 
instagramu @zssvatoplukova a v našem školním časopisu Svatoušek. Školní časopis 
zaznamenal také změny, a to především grafické. Časopis je nyní barevnější, hravější i 
dravější. Svatoušek je bohatý na informace ze života naší školy a naší městské části – 
přečtěte si na www.zssvatoplukova.cz/zs/skola/skolni-casopis . 

Nejenom vzdělávací a společenské aktivity se nám podařili realizovat. Od roku 2016, kdy 
vznikl první plán přeměny školy na komunitní školu, se podařilo rekonstruovat další části 
budovy, ve které kdysi sídlila chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. Rozsáhlá rekonstrukce 
se vyplatila, v jednom patře byla vybudována další oddělení mateřské školy a v suterénu 
vznikla učebna dílen s příslušenstvím a místo setkávání pro členy Komise městské části a 
Klubu seniorů. 
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5 Rozvoj školy v budoucnu 

Rozvoj školy do budoucna lze rozdělit do pěti rovin. 

5.1 Prohlubování a rozšiřování současných akcí a spolupráce 

V rámci rozvoje komunitní školy škola plánuje pokračovat v doposud úspěšných akcích 
a projektech, díky nimž zapojuje rodiče, prarodiče dětí a žáků a ostatní občany městské části 
do dění školy. I v nadcházejících letech chce škola prohlubovat spolupráci s Komisí městské 
části Olomouc – Řepčín a klubem seniorů. Mezi další subjekty, se kterými chce škola 
spolupracovat i nadále patří zejména Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce bude 
upevňována na stávajících projektech, ale rádi bychom spolupracovali také na projektech 
budoucích, a naopak, rádi ke spolupráci přizveme univerzitu zase na našich projektech. 

5.2 Personální zajištění 

Jednotlivé aktivity mohou být pořádané školou, ale mohou být také nabízeny jako služba, 
kdy aktivity pořádají jiné organizace. Škola potom poskytuje prostory, zázemí, vnitřní i 
venkovní, kde mohou aktivity probíhat. 

Aktivity zajišťují nebo spolupřipravují v současné době především naši pracovníci – 
pedagogové školy. Rádi bychom ale organizaci zajímavých aktivit přenechali také jiným 
organizacím, které mají zájem něco pořádat pro děti, dospělé, seniory. 

5.2.1 Komunitní koordinátor 

Od 1. 8. 2018 působí na škole komunitní koordinátor. Koordinátor, jak již název napovídá, 
koordinuje aktivity ve škole, zatupuje školu ve věcech komunitní školy, stará se o 
reprezentaci školy, spravuje pronájmy prostor, komunikuje s partnery, hodnotí úspěšnost 
aktivit, dle potřeby plánuje zlepšování aktivit, případně navrhuje aktivity nové. 

5.3 Škola Olomouci 

Škola disponuje potenciálem spočívajícím v moderním zázemí, které může nabídnout 
k využití jak místním komunitám, tak také široké veřejnosti. Škola nabízí především pronájem 
prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí, jako jsou besedy se známými 
osobnostmi, přednášky odborníků z Olomouce, divadelní představení, výstavy umělců. 
Nabízené prostory k realizaci svých plánů mohou využít organizace, sdružení, společnosti, 
kroužky, zájmové skupiny apod. Škola má také vybavenou relaxační místností a má prostory 
pro realizaci arteterapie.  

Při spolufinancování Evropské unie vybudovalo statutární město v nevyužitých prostorách 
učebnu dílen. Učebna je vybavena moderními stroji a nářadím pro rozvoj manuální zručnosti 
žáků. Škola nabízí k využití a pořádání aktivit také tyto prostoty. A nejenom to; rádi s Vámi 
aktivity připravíme, přispějeme nápadem, zasoutěžíme si.  
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Pro sportovní vyžití škola disponuje moderní tělocvičnou, kterou lze využít pro cvičení 
maminek s dětmi, ale i jako místo pro aktivizaci seniorů. Součást vybavení jsou i pingpongové 
stoly. Na školním pozemku se také nachází sportovní areál čítající dvě multifunkční hřiště 
s umělým povrchem. Hřiště jsou vybavena pro fotbal, basketbal, volejbal a další míčové 
sporty. V blízkosti je nachází také doskočiště pro skok daleký. 

Cena pronájmu se bude odvíjet od charakteru aktivity a doby pronájmu, z toho důvodu bude 
stanovována jako cena smluvní. 

5.4 Nové příležitosti 

Škola má vnitřní i venkovní prostory, které umožňují realizovat aktivity různých oblastí. 

Výzvou k využití pro nové aktivity je zahrada mateřské školy Na Trati. Zahrada nabízí 
možnosti jak pro sportovní vyžití, společenské akce, tak také pro činnosti čistě zahradní. 
Zahrada nám poskytuje prostor, který se dá využít pro děti „školkového“ věku (od 2 do 7 let) 
– škola má prostory i příležitost tyto děti také aktivizovat. 

V následujících letech škola plánuje vytvořit bylinkovou zahradu pro veřejnost. Občané 
Olomouce si tak budou moci přijít do zahrady a nasbírat si čerstvé bylinky. O zahradu se 
budou starat žáci v rámci výuky pracovních činností.  

Pro žáky a pedagogický sbor má škola v plánu vybudovat venkovní zázemí sloužící k relaxaci 
v podobě pergoly či altánu. 

V horizontu 5–10 let by škola chtěla navázat na hospodářství, které na pozemcích školy bylo 
v letech, kdy v budově sídlil klášter. Škola chce využívat záhony a také chovat některá 
hospodářská zvířata, jako jsou králici či slepice. To může rozšířit možnosti školy v rámci 
profesní přípravy žáků. A také navázat na venkovské prostředí lokality. 

Právě toto venkovské prostředí poskytuje rozmanité příležitosti k rozvoji aktivit a vztahů 
všech komunit v území. Snahou školy je využít také dalších příležitostí, které okolí školy 
nabízí, např. navázat spolupráci s místními sdruženími, podnikateli a firmami. Pro rodiče dětí 
a žáků školy bude zase jistě zajímavá spolupráce s mateřskými a rodinnými centry nebo 
sociálními organizacemi.  

5.5 Naše plány do roku 2021 

V následujících třech letech se naše škola zaměřuje na navázání spolupráce s novými 
partnery a další možnosti využití stávajícího potenciálu, a to především: 

• V měsíci září 2018 jsme začali realizovat Botanickou naučnou stezku. Stezku ve 
spolupráci s odborem životního prostředí, koncepce a rozvoje a odborem školství 
statutárního města Olomouce vybudujeme v parku v Řepčíně. O naučné stezce bude 
informovat informační tabule s půdorysem parku. Na stezce budou umístěny u 
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stromů tabulky s označením druhu dřeviny. Botanická naučná stezka může sloužit 
nejen žákům školy, ale také žákům jiných škol a veřejnosti. 

• Nadace Malý Noe – Rádi bychom podpořili nadaci v jejím poslání. Konkrétní podoba 
projektu či pomoci je nyní předmětem jednání. 

• Ve spolupráci se spolkem JAN plánujeme realizovat přednášky a další semináře pro 
pedagogy naší školy, ale i škol spřátelených. 

• Spolupráce s KPOZ – škola zajišťuje kulturní program pro blahopřání jubilantům 
z jednotlivých částí města, vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení. 

• V září 2018 proběhla v přízemí školy výstava malířky Jarmily Novákové, která škole 
propůjčila svá abstraktní díla. Výstava byla zpřístupněna jak žákům, tak i rodičům a 
veřejnosti. Škola plánuje pořádat i další výstavy olomouckých umělců.  

• Výtvarný kurz s Irenou Cakirpaloglu – kurz rozvíjí kreativní schopnosti pedagogů 
nejen naší školy. 

• Pro relaxaci a odpočinek pedagogického sboru chceme vybudovat v prostorách 
tělocvičny a kabinetu TV zázemí s infrasaunou. 

• V rámci mezigeneračního provázání chceme zapojit seniory ze Senior klubu do života 
školy. Senioři by se mohli podílet na dohledu dětí v prostorách hřiště v době pobytu 
v ŠD a tím pomoci vychovatelům zlepšit bezpečí dětí a umožní dětem setkávání se 
seniory v našem okolí. Oproti tomu tato aktivita umožní seniorům aktivní trávení 
času. 

• Se ZŠ Hálkova, ZŠ Holice chceme spolupracovat při propojení školních družin 
v turnajích, dále ve společném vzdělávání pedagogických pracovníků na seminářích a 
také formou hospitací. 

• Rády bychom seniorům nabídli i možnost předčítání dětem v mateřské škole. Děti 
rády poslouchají příběhy a nejhezčí jsou ty, které vypraví „babička a dědeček“. Dětem 
se pak rozvíjí čtenářská gramotnost. 

• Při spolupráci s Domovem seniorů Pohoda Chválkovice budou naši žáci připravovat 
vystoupení pro tamní klienty. 

• V prostorách sportoviště chceme realizovat turnaje školních družin spřátelených 
škol. 

• Ve školním roce 2018/2019 začaly na naší škole probíhat kurzy jógy pro pedagogy. 
Rádi bychom tuto akci zařadili do pravidelných aktivit pro relaxaci a odpočinek 
pedagogického sboru. 

• Literární soutěž olomouckých škol – tato soutěž napomáhá rozvoji čtenářské 
gramotnosti žáků a proto se do ní zapojíme také. 

• Keramika – v letošním roce realizujeme několik lekcí keramických dílen, které budou 
probíhat v odpoledních hodinách, abychom umožnili účast veřejnosti. 

Koncepce komunitní školy je živý dokument, se kterým se bude dále pracovat, jak se budou 
naplňovat jednotlivé aktivity, budou se nabízet aktivity na vyšší úrovni, zařazovat nové 
aktivity a bude navazována spolupráce s dalšími aktéry komunitní školy apod. 

 


