Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2015
Žádost o souhlas s možným umístěním soukromé ZŠ ve městě Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost
B - představení školy - pro obce

Materiál předkládá:

PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval:

PaedDr. David Holman - Místostarosta

Důvodová zpráva:
Na město Kuřim se obrátila společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., s žádostí o souhlas s
možností umístění soukromé základní školy Heuréka na území města Kuřimi. Jedná se o menší školu
s plánovanou kapacitou 60 žáků. Zaměření školy i metodicko-organizační zázemí je popsáno v příloze
tohoto materiálu.
V současné době probíhá jednání o možném umístění této školy v prostorách kuřimského zámku.
Teoretickou variantou budoucího umístění je i umístění školy v objektu Centra technického
vzdělávání, bude-li v Kuřimi zřízeno a bude-li pak nový vlastník objektu (JMK) souhlasit s využitím
volných kapacit objektu. Souhlas města s možným umístěním znamená otevření dveří k dalším
jednáním a zároveň nutnou podmínku pro budoucí zřízení školy.

Návrh na usnesení:
RM s o u h l a s í s působností základní školy s kapacitou 60 žáků, jejíž činnost bude vykonávat
právnická osoba „2. základní škola Heuréka, s.r.o.“ (zřizovatel: Jan Kala, bytem [osobní údaj
odstraněn] , 273 42 Stehelčeves) na území města Kuřim.
Termín plnění: 31. 8. 2015 (MST)

Vytvořeno 5.8.2015 12:38:25
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Představení základní školy Heuréka
Vize základní školy Heuréka
Základní škola Heuréka považuje za hlavní hodnoty ve vzdělávacím procesu kritické
myšlení, kreativní a inovativní myšlení, spolupráci, zvídavost, zodpovědnost, zájem
o okolní svět, respekt k individualitě a odlišným názorům a vnitřní motivaci.

Cílem základní školy je výchova žáka, který:
Aktivně zkoumá svět kolem sebe, zajímá se o jeho problémy a pociťuje za ně
zodpovědnost
Kriticky přemýšlí, rozezná manipulaci, klade si otázky a snaží se na ně nalézt
odpověď
Nachází souvislosti mezi poznatky, syntetizuje je do větších celků, je schopen
zaujmout poučený postoj k okolnímu světu
Při řešení problémů uplatňuje kreativitu a divergentní myšlení
Respektuje odlišné názory, je připraven učit se od druhých
Efektivně komunikuje a spolupracuje s okolím, umí aktivně naslouchat, je
schopen empatie
Je schopen řídit své učení a přizpůsobit se novým nárokům a požadavkům
Je zdravě sebevědomý, zná své přednosti i nedostatky
Zažívá radost z objevování a učení

Realizace cílů školy bude probíhat:
na základě principů smysluplného učení, kdy žáci chápou význam toho, co se učí,
sami si kladou cíle a otázky.
Vzdělávání bude probíhat uplatněním aktivizační formy výuky, výukou vycházející
z principů konstruktivismu a zajišťující všestranný rozvoj žáka uplatněním principů
jako jsou Kooperativní vyučování, Viditelné a Umělecké myšlení, badatelsky
orientovaná výuka, problémové vyučování, projektová výuka, zážitková pedagogika a
využitím metod dramatické výchovy, CORI, Komunikativní metoda a CLIL, Hejného
matematika, Kritické myšlení. Vzdělávání bude směřovat především k uplatnitelnosti
v praktickém životě.
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Důraz bude kladen na skupinové formy práce i samostatné objevování žáků, výuka
se bude přizpůsobovat potřebám a zájmům žáků. Učitel žákům bude poskytovat
přiměřenou a účinnou míru opory, bude spíše průvodcem a inspirátorem. Zároveň si
bude vědom individuálních potřeb žáků a bude schopen s nimi pracovat.
Základní škola bude otevřená okolnímu světu, na dění školy se budou podílet rodiče,
zváni budou inspirativní lidé (odborníci, umělci, podnikatelé, cestovatelé...). Do výuky
budou začleněny časté exkurze a výpravy do okolí, projekty zaměřené na řešení
problémů okolí.
Plánování výuky bude vycházet z principu tzv. velkých myšlenek a velkých otázek
(Big Ideas, Big Questions), které v sobě budou integrovat výstupy a učivo
specifikované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
vydávaném MŠMT ČR.

Metodicko-organizační zázemí školy:
Zřizovatelem základní školy je Jan Kala, ředitel společnosti Centre for Modern
Education (CZ), s.r.o., která již 13 let pomáhá školám rozvíjet nové nápady a
myšlenky. CfME usiluje o rozšíření nabídky a zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání.
Zabývá se vývojem inovativních vzdělávacích projektů, programů, her, portálů a elearningových kurzů. Kreativně propojuje výstupy s okolním světem. Cílem aktivit
CfME je ukázat nové možnosti, motivovat učitele i žáky k dalšímu poznávání a
inspirovat je k dalšímu učení.
Společnost Centre for Modern Education realizovala desítky projektů ve spolupráci
se školami v ČR i v zahraničí. Mezi nejrozsáhlejší projekty patři například Krajina za
školou realizovaný v 10 zemích EU (projekt získal několik ocenění - Comenuis
European Award Berlin 2007, Ocenění od Ministerstva kultury Maďarsko 2007, v ČR
byl vybrán Národní knihovnou jako součást národního kulturního dědictví – 2008).
Další projekty se zaměřují například na zavedení metody CLIL (Content Language
Integrated Learning) či ICT do výuky.
CfME má dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou žáků a učitelů, spolupracuje se
stovkami škol, neziskových organizací i dalších institucí. Mezi partnery a klienty patří
řada neziskových organizací, ale i většina předních českých muzeí (Národní
muzeum, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum a další), pro
které CfME vymýšlí nejen doprovodné vzdělávací programy, ale i celkové expozice.
Pětadvaceti akreditovanými školeními společnosti prošlo přibližně 2000 pedagogů na
základních a středních školách.
Tým odborníků z CfME bude zajišťovat kvalitní kreativní, inovativní a otevřené
zázemí základní školy Heuréka jak po metodické stránce, tak i organizační. Škola
bude čerpat inspiraci v úspěšných projektech ověřených praxí, zároveň jako učící se
organizace bude pružně reagovat na aktuální potřeby a témata.
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