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Důvod vzniku organizace 
 
Myšlenka založit soukromou základní školu, která umožní dětem jít svou cestou, se zrodila v létě 
roku 2014 v hlavě Kateřiny Fajfrové. O rok později tuto myšlenku aktivně podporovala komunita 
několika rodin, a proto v červnu roku 2015 vznikl zapsaný ústav Otevřeno. 
 
Do zakládající listiny jsme vložili hlavní opěrné body: 

1. Ústav se zakládá za účelem zřízení a zajištění provozu a aktivit Základní školy Otevřeno, 
jejímž cílem je zajištění plnohodnotného základního vzdělání s důrazem na individuální 
přístup a potřeby dítěte, což především znamená:  
 respektování osobnosti a individuální přístup k dítěti,  
 zaměření na hravé, prožitkové a problémové metody výuky,  
 důraz na rozvoj celistvého vnímání světa, úctu a respekt k lidem, přírodě i Zemi,  
 důraz na rozvoj komunikačních schopností v nejširším slova smyslu.  

2. Ústav se zakládá za účelem rozvoje a vytváření komunit tím, že podporuje a rozvíjí 
komunitní dění ve městě, že zvyšuje potenciál a akceschopnost občanské společnosti, že 
posiluje místní i regionální občanskou sounáležitost.  

3. K dosažení uvedených cílů bude ústav poskytovat tyto obecně prospěšné služby:  
 výkon funkcí zřizovatele školy,  
 organizace jednorázových akcí i dlouhodobých projektů v oblasti školní i mimoškolní 

pedagogiky, jakož i volnočasových aktivit prospěšných dětem, mládeži i dospělým,  
 organizaci kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které mají za cíl 

podpořit rozvoj občanské sounáležitosti,  
 spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními neziskovými 

organizacemi a dalšími subjekty.  
 
V červnu roku 2016 došlo k doplnění zakládající listiny z legislativních důvodů. Změnili jsme název 
na „Základní škola Otevřeno, z. ú.“ a doplnili jsme 4. bod předmětu činnosti „Ústav vzniká za 
účelem zřízení a zjištění provozu Školní družiny, Školního klubu a Školní jídelny - výdejny.“ 
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Činnost ve školním roce 2015/2016 
 
Od momentu zapsání naší organizace do rejstříku ústavů 
pokračovaly naše snahy o založení registrované základní školy 
mnohem intenzivněji a systematičtěji. Z počátku jsme věnovali 
největší úsilí do získání nemovitosti, ve které by škola mohla být. 
Po mnohých pokusech (koupě RD, pronájem od města, koupě 
pozemku) jsme se na jaře roku 2016 rozhodli pro úpravu 
pronajatého prostoru bývalé restaurace „Na Staré koleji“. 
 
Náš záměr jsme konzultovali na dotčených úřadech, abychom 
předešli případným nedorozuměním a abychom potřebné papíry 
odevzdali včas. Bylo potřeba komunikovat s Městským úřadem 
Benátky nad Jizerou, Krajským úřadem Středočeského kraje, 
s MŠMT, Krajskou hygienickou stanicí, s Hasičským 
záchranným sborema s Úřadem práce Mladá Boleslav. 
 
Nemalou pozornost bylo potřeba věnovat také rodičům 
potencionálních zájemců a nově vznikajícímu pedagogickému 
týmu, který v průběhu prázdnin ve svém volném čase pracoval 
na pedagogických přípravách. 
 
Dobrovolně pracovali i mnozí další. Před zahájením školního 
roku 2016/2017 bylo odpracováno přes 3 tisíce dobrovolných 
hodin. Přibližně třetinu času pohltila práce na úpravách prostoru, 
třetina byla věnována administrativním úkonům a poslední 
třetina byla odpracována při společném setkávání, plánování, 
organizování, vymýšlení apod. 
 
K 31. srpnu 2016 se nám skutečně podařilo získat rozhodnutí 
MŠMT o zápisu Základní školy Otevřeno, z. ú. do rejstříku škol a 
školských zařízení. Také Krajský úřadu Středočeského kraje 
vydal téhož dne rozhodnutí o zápisu Školní družiny, Školního 
klubu a Školní jídelny – výdejny do rejstříku škol a školských 
zařízení. 
 
 

Akce ve školním roce 2015/2016 
 
Rok, který předcházel založení registrované školy, jsme věnovali 
především vlastnímu vzdělávání a přípravným pracím.  
 
28. května 2016 jsme se účastnili konference „Hradec mluví o 
vzdělávání“. 
29. června 2016 jsme si zajeli pro inspiraci do ZŠ Na rovině 
v Třebosicích a také jsme sezúčastnili prezentací projektů 
Gymnázia Přírodní škola v Praze. 
18. – 22. července 2016 jsme pořádali příměstský tábor 
s angličtinou, kterého se v hojné míře zúčastnili naši budoucí 
školáci. 
25. srpna 2016 jsme se zúčastnilisemináře Inkluzivní vzdělávání 
v praxi v ZŠ Na rovině v Třebosicích.  
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Zpráva o hospodaření 
 

Základní údaje o hospodaření ZŠ Otevřeno, z. ú., za školní rok 2015/2016 

Příjmy k 31. 12. 2015 01. 01. 2016 - 31. 8. 2016 
Celkem za 

období 
Počáteční vklad zřizovatele 12 000 Kč                     - 12 000 Kč 
Dary fyzických osob 43 100 Kč 4 700 Kč 47 800 Kč 
Dary právnických osob 8 000 Kč                     - 8 000 Kč 
Dary ve formě materiálu a 
služeb 5 435 Kč 3 280 Kč 8 715 Kč 
Příspěvek rodičů na letní tábor - 43 150 Kč 43 150 Kč 
Školné a stravné 2016/2017 - 147 000 Kč 147 000 Kč 
Příjmy celkem za období 68 535 Kč 198 130 Kč 266 665 Kč 
        

Výdaje: k 31. 12. 2015 01. 01. 2016 - 31. 8. 2016 
Celkem za 

období 
Zřizovací výdaje za zapsání 
ústavu, poplatky 11 360 Kč 980 Kč 12 340 Kč 
Správa webových stránek 5 435 Kč                     - 5 435 Kč 
Náklady na organizaci letního 
tábora - 38 541 Kč 38 541 Kč 
Materiální vybavení školy - 15 468 Kč 15 468 Kč 
Občerstvení na akce školy - 641 Kč 641 Kč 
Opravy a revize zařízení - 16 400 Kč 16 400 Kč 
Pojištění organizace - 2 762 Kč 2 762 Kč 
Nájemné a zálohy - 7 500 Kč 7 500 Kč 
Energie - 3 500 Kč 3 500 Kč 
Výdaje celkem za období 16 795 Kč 85 792 Kč 102 587 Kč 
        
Výsledek hospodaření za školní rok 
2015/2016   164 078 Kč 
 
Pozn. částka školného a stravného ve výši 147 000 Kč se váže k nákladům ve školním roce 
2016/2017 
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Orgány organizace 
 
Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada.První ředitelkou ústavu je paní Kateřina Fajfrová, DiS., 
nar. 27. 6. 1982, s bydlištěm na adrese Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou II, U Školy 
225/2, PSČ 294 71. 
 
Členy správní rady jsou: 

a) předseda správní rady pan Pavel Soukup, nar. 21. 11. 1977, s bydlištěm na adrese 
Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou I, Pod Remízkem 501/7, PSČ 294 71;   

b) pan Mgr. Marek Fajfr, PhD., nar. 13. 2. 1981, s bydlištěm na adrese Benátky nad 
Jizerou, Benátky nad Jizerou II, U Školy 225/2, PSČ 294 71;  

c) paní Zuzana Vopravilová Hamplová, DiS., nar. 3. 4. 1981, s bydlištěm na adrese 
Hrušov 52, PSČ 294 73;   

d) paní Ing. arch. Olga Novotná, nar. 4. 10. 1975, s bydlištěm na adrese Benátky nad 
Jizerou, Benátky nad Jizerou I, Pod Remízkem 501/7, PSČ 294 71; a  

e) paní Mgr. Blanka Kaválková, nar. 6. 8. 1976, s bydlištěm na adrese Mečeříž 219, 
PSČ 294 77.  

 
Ředitelkou základní školy byla zvolena dne 17. dubna 2016 na zasedání správní rady Mgr. Blanka 
Kaválková. 
 
 

Poděkování 
 
Na prvním místě chci poděkovat nejužšímu týmu, který doslova potil krev, aby se dílo zdařilo a 
abychom od 1. září 2016 mohli otevřít registrovanou základní školu. Velké díky patří také našim 
rodinám i rodinám našich školních dětí, které nás v našem snažení podporovali a dále podporují.  
 
Mezi největší dárce, které se sluší na tomto místě uvést, patří pan Miloslav Lorenc, který nás 
podpořil nejen finančně, ale také snad největším množstvím dobrovolně odpracovaných hodin při 
rekonstrukci prostor. Při rekonstrukci také významně pomáhal pan Josef Soukup. Za finanční a 
materiální dary chceme na tomto místě poděkovat firmě Team Test s.r.o., Besta Zápy, s.r.o., 
drogerii Teta Benátky nad Jizerou, Rehabe s.r.o. a Matějovi Kocourkovi. Za grafické práce 
vděčíme Lukáši Tisoňovi, za webové stránky Janu Starobovi, za fotodokumentaci Haně 
Hamplové, za zpracování dokumentace BOZP a PO Aleně Fajfrové a za praktické rady ze 
školního prostředí děkujeme školám Jedna radost v Poděbradech a ZŠ Na rovině v Třebosicích. 
 
 

Kontaktní a identifikační data 
 
Základní škola Otevřeno, z. ú. 
sídlo: U Školy 225, 294 71  Benátky nad Jizerou 
adresa ZŠ: Miroslava Soumara 2, 294 71  Benátky nad Jizerou 
 
IČO: 041 44 449 
RED IZO: 691 009 724 
č. ú.: 2600813477/2010 
tel: 775 533 369 
e-mail: info@zsotevreno.cz 
 
Zakladatelka: Kateřina Fajfrová, DiS.; katerina.fajfrova@gmail.com; tel: 777 801 879 
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Výroční zprávu o činnosti zapsaného ústavu vypracovala: Kateřina Fajfrová a Lenka Petrlíková 
Mašková ve spolupráci s dalšími členy týmu. 
 
V Benátkách nad Jizerou dne 5. září 2016 
 
Schváleno Školskou radou dne 15. září 2016  
Schváleno správní radou dne 15. září 2016  
 
 
 
Podpis ředitelky zapsaného ústavu: 
 
 
 
Podpis ředitelky školy: 
 
 
 


