
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit 

osobní odpovědnosti.“                                                                                                         J. A. Komenský 



∙ NEZISKOVÁ FORMA ORGANIZACE – školská právnická osoba 

 

∙ zřizovatel - „Těšínka – spolek pro komunitní vzdělávání“ (www.tesinka.cz) 

 

∙ škola vycházející z výukových metod Montessori pedagogiky a Daltonského učebního plánu 

 

∙ škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (s podmíněnou účinností od 1. 9. 2022) 

 

∙ plně organizovaná - I. a II. stupeň ZŠ 

 

∙ zahájení docházky k 1. 9. 2022 - cca 30 dětí s postupným navyšováním na 80 dětí 

 

∙ děti z širokého okolí (Těrlicko, Český Těšín, Havířov, Soběšovice, Morávka) 

 

∙ včetně zapsaných dětí na individuálním vzdělávání (2022/2023 – cca 10 dětí) 

 

∙ aktivní partner na lokální a celostátní úrovni (spolupráce s asociací Montessori škol ČR, 

Ostravskou univerzitou v Ostravě, aj.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tesinka.cz/


 

∙ schválený školní vzdělávací plán dle Montessori pedagogiky odpovídající RVP ZV MŠMT 

∙ výuka ve věkově smíšených „trojročích“ (1. - 3. ročník, 4. – 6. ročník, 7. – 9. ročník) 

∙ volné výukové bloky  – děti si na „týdenní plánovací tabuli“ sami plánují své výukové aktivity 

∙ nabídka vedených lekcí ve třech jazycích – ČJ, PL, AJ 

∙ intenzivní projektová výuka, zejména ve 2. a 3. trojročí 

∙ páteční „English club“ - vybrané výukové bloky vedené pouze v anglickém jazyce 

∙ důraz na sebehodnocení, vysvědčení formou slovního hodnocení 

∙ respektování individuálního tempa učení každého dítěte, časově synchronizované učení 

∙ rozvoj samostatného myšlení, možnost spoluúčasti dětí na řízení školy 

∙ podpora spolupráce a hledání řešení výhodných pro všechny – aplikace Rosenbergovi 

„nenásilné komunikace“ 

∙ vztahy založené na partnerství a toleranci k odlišnostem 

∙ pilíře a hodnoty školy: porozumění, ohleduplnost, důvěra, respekt a spolupráce  

 

  Moto: Škola není jen přípravou pro život, je život sám. 

 

 

 

   

  

 

 









zdroj: http://zslabyrint.cz/jak-to-u-nas-vypada/ 







rok 2021  

- zahájili jsme provoz neregistrované „komunitní školy“ v ČT-Mosty pro 19 dětí 

- podali jsme žádost o registraci ZŠ Lokahi do rejstříku škol MŠMT a š.p.o. (a bylo nám 

podmíněně vyhověno!) 

 

rok 2022 

- jako spolek „Těšínka“ jsme odkoupili bývalou školní budovu od obce Chotěbuz  

- rozpočtový plán, fundraisingové kampaně, komunikace s dárci, sponzory a rodiči 

- únor: zahájení rekonstrukčních prací na budově bývalé školy v Chotěbuzi 

 

školní rok 2022/2023  

- plánované zahájení provozu registrované ZŠ Lokahi k 1. září 2022 v zrekonstruované 

budově školy v Chotěbuzi - cca 30 dětí na denním vzdělávání, 9 zaměstnanců 

- druhé pololetí: pozvání inspektorů ČŠI > zvýšení dotace na provoz školy z MŠMT  

- rozšíření nabídky mimoškolních vzdělávacích kurzů v Chotěbuzi pro děti a dospělé z řad 

veřejnosti 



 

- bezúročné půjčky rodičů - formou předplaceného školného 

 

- finanční a hmotné dary sponzorů, dárců a rodičů (vybavení, nábytek, výukové pomůcky) 

 

- vlastní zdroje zakladatelů školy a spolku Těšínka 

 

Financování provozu školy: 

 

- 1. šk. rok provozu školy: dotace na žáka z normativu MŠMT - 60% + příspěvky rodičů  

ve formě školného cca. 3500 měsíc/dítě – k pokrytí provozních nákladů (ne jako  

u příspěvkových organizací zřizovaných a spolufinancovaných obcemi) 

 

- po inspekci ČŠI MŠMT ve šk. r. 2023/2024 příspěvek 100% / dítě 

 

 

 



 

● rozšíření nabídky v základním vzdělávání – smysluplná varianta ke stávají nabídce 

● příznivý dopad na demografický vývoj: rodiny s dětmi, SŠ a VŠ vzdělaní lidé 

● společenství čítající 200-250 lidí 

● podpora inovací a trendů pro 21. století - rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 

– 2030+ (rozvíjení kognitivních schopností a praktických kompetencí pro nakládání se světem) 

● podpora konceptu udržitelného rozvoje 

● podpora lokální ekonomiky a zaměstnanosti 

● podpora kulturního a společenského života  

● vliv na rozvoj občanské vybavenosti a služeb 

● nové dotační programy (přeshraniční spolupráce) 

● podpora turismu 

 



 

 

 

Oficiální stránky Školy Lokahi - https://www.skolalokahi.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky spolku „Těšínka“ - https://tesinka.cz/ 

 

 

Montessori školy v ČR: 
● ZŠ Labyrint Lhota u Opavy - http://zslabyrint.cz/ 

● ZŠ a MŠ Na Beránku - http://www.naberanku.cz/ 

 

https://www.skolalokahi.cz/
https://tesinka.cz/
https://tesinka.cz/
http://zslabyrint.cz/
http://www.naberanku.cz/
http://www.naberanku.cz/


 

 

 

Tyto subjekty nás podpořily finančně nebo jiným způsobem: 


