
Svobodná škola našla zázemí v Terezíně 

(Litoměřický deník, 2.9.2015, Václav Sedlák) 

 
Zajímavost  

 
Terezín – Jednou z novinek v nastávajícím školním roce je otevření alternativní Svobodné základní 
školy v Terezíně. O její zavedení usilovala skupina rodičů a pedagogů už několik let, ale teprve letos 
se jim podařilo položit její základ. Jak to bylo těžké, nám vysvětlila členka přípravného výboru 
Kristýna Brabcová.  
 
- Vaše škola je zřejmě jedinou v regionu, jak se liší od klasických základních škol?  

 
Svobodná základní škola je školou s principy waldorfské pedagogiky a tedy svůj školní vzdělávací 

plán má přizpůsobený tomuto směru, který je registrovaný ministerstvem školství už od roku 1998. 
Liší se tedy spíše v metodice výuky, která se snaží rovnoměrně rozvíjet nejen oblast myšlení, ale i 
oblast emoční, pracovní a sociální.  
 

- Kolik budete mít tříd a s kolika dětmi?  
 
Začínáme první třídou s 12 školáky. Zároveň bude ve škole fungovat i školní klub pro děti v 
domácím vzdělávání. Do klubu můžeme přijmout i děti z jiných ročníků než z první třídy.  
 
- Většina je údajně z Litoměřic, proč se vám nepodařilo najít prostory v tomto městě?  
 

Žáci naší školy jsou z poměrně širokého okolí, někteří i z Litoměřic, Terezína a okolních obcí, ale i z 
míst ještě vzdálenějších. Naše cesty v hledání prostor nás dovedly až do Terezína, ačkoli jsme 
nejprve chtěli otevřít školu v Litoměřicích. Zde však nebyly pro nás dostupné prostory a v Terezíně 
se naskytla příležitost jak ve výhledu budovy pro zajištění chodu celé devítileté školy, tak pro 

možný začátek v tomto školním roce.  
 
- Terezín vám vyšel vstříc, budete mít v dočasném působišti vše, co potřebujete?  

 
Město Terezín nám velmi vyšlo vstříc a věříme v slibnou spolupráci. Nyní jsme v jednáních o 
vytipované vhodné budově a máme zajištěné prostory pro dva školní roky v prostorech zdejší ZŠ 
včetně veškerého potřebného zázemí, jako je školní jídelna či sportoviště. Rekonstrukce 
vytipovaného objektu bude nákladná, a tak jsme stále zaměstnáni řešením financování. Nicméně 
se těšíme na řadu aktivit, které bychom rádi v Terezíně uskutečnili, jak samostatně, tak ve 

spolupráci s městem a místními organizacemi. Ať už se jedná o kulturní akce, divadla a koncerty, 
vystoupení žáků školy, tak o bližší vztah s veřejností na tematických přednáškách, ročních lidových 
slavnostech a podobně. Letos například proběhly dětské příměstské tábory v prostorech lesoparku 
DS Kréta a rádi bychom takové vazby vztahů dětí a seniorů ještě více podporovali. Budeme usilovat 
i o vznik mateřské školy.  
 
- Jak je vaše škola financována a má vše pro své zdárné působení?  

 
Škola je obecně prospěšnou společností a jako všechna soukromá školní zařízení je v prvním roce 
působení dotovaná 60 procenty normativu na žáka. Ostatní finance škola získává z darů, školného 
a dotací, které si sama sežene. Ke zdárnému působení potřebujeme mnoho síly, abychom zvládli 
sehnat dostatečné finanční prostředky na zajištění chodu, kvalitní pedagogy a žáky a měli ve škole 
veselo a mohli se od dětí něčemu naučit.  

 


