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„Lidé mají se učiti, pokud možno, 
ne nabývati rozumu z knih, 

nýbrž z nebe, země, dubů a buků, 
tj. znáti a zkoumati věci samy 

a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech.“ 
 

Jan Amos Komenský, Velká didaktika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací koncepce školy (dle § 147, odst. 1 písm k) školského zákona k žádosti 
navrhovatele o zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení. 
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Zřizovatel školy a souvislosti vzniku školy 
 
Zřizovatelem školy je zapsaný spolek Spolek Jinak. Ten formálně zastupuje iniciativu 
Škola Jinak, která dlouhodobě usiluje o moderní přístup ke vzdělávání. Iniciativa 
pořádá pravidelná setkání s rodiči, besedy o vzdělávání, o aktuálním dění informuje 
prostřednictvím měsíčního newsletteru. 
 

• Jsme skupina rodičů z Novoměstska, kteří hledají možnosti, jak svým dětem 
umožnit zažít školu jinak. 

• Školu, do které budou děti chodit rády a budou se v ní cítit dobře. 
• Školu, která respektuje jedinečnost každého dítěte, pracuje s jeho vnitřní 

motivací, rozvíjí talent a vzdělává v souvislostech. 
• Školu, která podporuje spolupráci namísto soutěžení, ale také samostatnost, 

osobní zodpovědnost a kritické myšlení. 
 
To všechno proto, že chceme, aby naše děti dokázaly obstát v reálném životě, aby si 
uměly poradit v různých životních situacích, aby znaly své silné a slabé stránky, aby 
věděly, co chtějí a aby vedly šťastný a naplněný život. 
 
 
 
 
skolajinaknm.webnode.cz 
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Analýza výchozí situace v obci s rozšířenou působností (dále jen ORP) 
Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem 
 

• Reálná poptávka po škole tohoto typu. Na území Novoměstska a Bystřicka 
existuje alternativně smýšlející skupina rodičů, které výuka na klasických 
základních školách z nějakého důvodu neoslovuje, hledají pro své děti jiné 
možnosti vzdělávání a nabídky stávajících základních škol by s největší 
pravděpodobností nevyužili. Velkou část těchto rodičů tvoří lidé, specialisté ve 
svých oborech, kteří se sem přistěhovali z větších měst. Z předběžného zápisu 
dětí do naší školy vyplývá, že velká část těchto dětí navštěvuje již nyní předškolní 
zařízení alternativního typu – Koníkov a Žďár. Rodiče těchto dětí chtějí v tomto 
typu vzdělávání pokračovat i na základní škole. Seznam potencionálních žáků je 
uveden v příloze. 

 
• Naplněnost nespádových škol zapsaných v rejstříku. V ORP Nové Město na 

Moravě a Bystřice nad Pernštejnem neexistuje alternativní základní škola 
zapsaná ve školském rejstříku. V  ORP Žďár nad Sázavou existuje nespádová 
škola Na Radosti. Tato škola přijímá každoročně 8 dětí do ročníku, počet zájemců 
v minulém roce třikrát převýšil kapacitní možnosti této školy. Navíc pro větší část 
území Novoměstska a Bystřicka přesahuje časová náročnost  dojíždění do Žďáru 
nad Sázavou přiměřenou dojezdovou dobu. Tato škola nevyužívá námi zvolený 
vzdělávací model Začít spolu, takže ani charakteristiku jí poskytovaného 
vzdělávání, není možné označit za vzdělávání obdobným způsobem. Přehled 
kapacity spádových škol v ORP Nové Město na Moravě a Bystřice nad 
Pernštejnem je uveden v příloze. 

 
• Podpora veřejnosti. Na besedách o vzdělávání, které iniciativa pořádá ve 

spolupráci s uskupením Svět na jevišti, se setkáváme s podporou od lidí různého 
věku, včetně těch, kteří již nemají děti školou povinné. Od ledna 2019 probíhá 
v Novém Městě na Moravě podpisová akce k podpoře vzniku nové základní školy 
a moderního přístupu ke vzdělávání, v současnosti je pod ní podepsáno 255 
osob. Na požádání rádi doložíme. 

 
• Náhled podnikatelského sektoru. Zájem o možnost inovativního vzdělávání je 

také v podnikatelském sektoru. Jednali jsme například se zástupci firmy Racom, 
kteří  vnímají zřízení školy s inovativní výukou jako příležitost, jak přitáhnout do 
Nového Města na Moravě mladé lidi, specialisty v určitých profesích, kterých je 
ve zdejším prostředí nedostatek. 
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• Názory představitelů stávajících novoměstských základních škol. Z proběhlých 
diskusí s řediteli obou základních škol a zástupců rodičovských spolků vyplývá, 
že této aktivitě rodičů nebudou bránit. Podle jejich názoru nejsou zásadní 
změny na stávajících školách nutné ani žádoucí. Většinová populace je více či 
méně spokojena se stávajícím stavem nebo volí pasivní přístup. Zástupci 
rodičovských spolků se domnívají, že vše záleží především na učitelích a ti jsou 
na stávajících školách spíše pro tradiční přístup. Z toho je patrné, že stávající 
základní školy nejsou při nejlepší vůli schopny vyhovět zvýšeným nárokům 
určité skupiny rodičů, kteří chtějí aktivně a výrazně řešit celkový vzdělávací 
systém.   

 
• Osobní jednání s místní samosprávou. Vzniku nové základní školy předcházela 

řada osobních jednání se starostou města i radními. U všech jsme se setkali s 
otevřeností, zájmem o věc a podporou. Každému zvlášť jsme představili naši 
koncepci a naslouchali jejich připomínkám. Velmi si vážíme zejména získané 
podpory u radních, kteří jsou zároveň i učitelé. 
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Základní charakteristika školy 
 
Základní škola Spolu je plně organizovanou školou zajišťující vzdělávání dětí 1.-9. 
ročníku. Poskytuje základní vzdělávání v souladu s platnou legislativou, Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a inovativními trendy ve vzdělávání. 
Základní škola Spolu je malou školou rodinného a komunitního typu vytvářející 
podmínky pro vzájemné poznání, úzké osobní vazby, spolupráci a hlubší poznání 
individualit všech spolupracujících členů školní komunity. Děti se vzdělávají ve věkově 
smíšených studijních skupinách o počtu 16-18 dětí nebo 24-26 dětí v jedné studijní 
skupině – třídě.  Cílový nejvyšší počet žáků ve škole je 74 dětí denního studia a 25 v 
domácím vzdělávání. Škola začíná s první třídou 10ti dětí a každý rok chce následně 
navýšit kapacitu o 8 dětí prvního ročníku. Od třetího roku provozu školy chceme 
nabídnout také formu domácího vzdělávání (individuální vzdělávání). 
 
Vzdělávání ve škole vychází z osobnostně orientovaného modelu vzdělávání 
podporujícího jedinečnost každého z dětí. Na prvním stupni realizuje škola vzdělávání 
v souladu s metodikou vzdělávacího programu Začít spolu (v mezinárodním označení 
Step by Step), na druhém stupni na principy tohoto programu navazuje a adaptuje je 
na potřeby žáků staršího věku. Škola se inspiruje také postupy užívanými v jiných 
alternativních a inovativních programech „zaměřených na dítě“ (Montessori, Waldorf, 
Dalton, Jenský plán, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Učíme se venku, …). Užívá 
výchovně vzdělávacích strategií, metod a forem práce, které jsou v souladu se 
soudobými vědeckými poznatky o efektivním učení a nejnovějšími pedagogicko-
didaktickými trendy. Tyto poznatky a trendy průběžně implementuje do vzdělávání 
dětí. Základní škola Spolu je školou, která pracuje na svém rozvoji. 
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Profil absolventa Základní školy Spolu 



 
Vytváříme podmínky k tomu, aby na konci základního vzdělávání měl náš absolvent 
kvality, které mu umožní pokračovat ve studiu, během života se dále vzdělávat, podílet 
se podle svých možností na životě společnosti a prožít spokojený život. 
 
 
Vzdělávání směřujeme tak, aby absolvent Základní školy Spolu 
 
 

• ovládal základní strategie učení 
• byl motivovaný pro celoživotní vzdělávání 
• byl schopen tvořivého myšlení, logického úsudku a řešení problému 
• účinně a otevřeně komunikoval 
• dovedl spolupracovat v týmu 
• respektovat druhé, jejich odlišnosti 
• projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost 
• dokázal uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti 
• znal své silné a slabé stránky a věděl, jak s nimi pracovat 
• dovedl vyjádřit své myšlenky, názory a pocity 
• byl vnímavý ve vztahu k lidem i přírodě 
• rozvíjel a chránil své fyzické, duševní a sociální zdraví, byl za ně odpovědný 
• byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám 
• kompetence, které rozvinul a získal, uplatňoval v souladu se svými reálnými 

možnostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 
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Model vzdělávání na 1. stupni Základní školy Spolu 



 
Na prvním stupni vycházíme z metodiky vzdělávacího programu Začít spolu, kterou 
adaptujeme s ohledem na konkrétní podmínky naší školy (prostory tříd, velikost 
studijních skupin, věkově smíšené třídy). 
 
Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a 
odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. Ve škole nezvoní. Model vzdělávání je 
provázán s činností ve školní družině, která předchází a následuje. Školní družina 
probíhá co nejvíce venku, za metodické podpory programu Učíme se venku. 
 
 
Rámcová struktura dne v Programu Začít spolu 
 
 
Ranní kruh (asi 20-30 min) 
 
Školní den začíná ranním kruhem, je místem pro společné setkání všech. Ranní kruh 
je prostorem pro cílené budování sociálních vztahů, udržování rituálů ve třídě, přináší 
informace organizačního charakteru. Tyto informace bývají dětem zprostředkovány 
prostřednictvím ranních dopisů, tzv. ranních zpráv. 
 
 
I. Blok Společná práce (asi 60-90 min) 
 
Po ranním kruhu následuje společná práce. Učitel má pro děti připravené aktivity 
směřující k dosahování očekávaných výstupů z českého jazyka, matematiky, cizího 
jazyka. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinách. 
 
Přestávka (asi 20-30 min) 
 
II. Blok Práce v centrech aktivit (asi 60-90 min) 
Po přestávce nastává práce dětí v centrech aktivit. Úlohy v centrech se vztahují k 
tématu projektu, na kterém třída pracuje (téma projektu vychází nejčastěji z učiva 
prvouky, vlastivědy, přírodovědy; podle RVP ZV ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho 
svět“). K tématu projektu se vztahují i aktivity v „ranním kruhu“ nebo jím bývají 
motivovány i aktivity realizované při „společné práci“. 
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Děti si volí centrum, v němž chtějí pracovat, dle daných pravidel (nejčastěji se zapisují 
do předem připravené tabulky a vytvářejí tak rozpis, který přehledně mapuje práci 
všech dětí ve třídě po dobu celého týdne). Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, 
aby každé dítě mohlo v rámci tematického projektu projít všemi základními úkoly, 
které jsou plánovány vzhledem ke vzdělávacím standardům. Za jejich splnění nese dítě 
odpovědnost. V centrech jsou kromě základních úkolů připraveny i úkoly volitelné, 
nadstavbové. Úkoly do center aktivit jsou zadány většinou kooperativně tak, aby 
směřovaly děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, k přemýšlení a praktické činnosti 
zároveň. V průběhu tohoto učebního bloku se děti většinou v centrech nestřídají. 
Následující den si volí další centrum. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, 
v níž se paralelně odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje skupina 
dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k 
němuž se úlohy vztahují a jímž se třída po určité období zabývá. V době, kdy děti 
pracují v centrech, přechází učitel do role pozorovatele a pomocníka. Tento čas 
poskytuje učiteli rovněž prostor pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují. 
 
Hodnotící (reflexní kruh) (asi 20-30 min) 
Na závěr dne se všichni schází v kruhu. V hodnotícím (reflexním) kruhu děti prezentují 
výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si tak 
vyměňují zkušenosti, vzájemně se inspirují a učí od svých vrstevníků. Děti jsou v kruhu 
vedeny nejen k reflexi výsledků vlastní práce, ale také k vyhodnocení samotného 
postupu, který při řešení úkolů uplatnily. Jsou vedeny k sebehodnocení i poskytování 
zpětné vazby a ocenění ostatních. 
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Organizace výuky – model vzdělávání na 1. stupni 



 
Den na naší škole začíná pobytem venku ve školní družině. Ranní aktivita v přírodě 
aktivizuje pozornost dětí a následné vzdělávání je efektivnější. Samotné vzdělávání 
začíná v devět hodin. Jednotlivé ročníky mají dle učebního plánu odlišné počty hodin 
výuky týdně, tím je dána i různá doba ukončení výuky. 
 
Základní časové schéma školního dne 
 
Družina venku  7:00 – 9:00 
Ranní kruh   9:00 – 9:30 
Přestávka   9:30 – 9:35 
I. Blok    9:35 – 10:50 
Přestávka   10:50 – 11:10 
II. Blok   11:10 – 12:30 
Oběd   12:30 – 13:30 
Družina venku  13:30 – 15:00 
 
pozn. Časy uvedené v tabulce jsou orientační, ve škole nezvoní. V případě velmi špatného počasí 
probíhá družina uvnitř školy. 

 
 
Den v terénu 
Den v terénu vytváří příležitost pro setkávání se s tématy, o nichž se učíme, mimo 
prostory školy – les, louka, mokřad, zahrada, muzeum, galerie, dopravní hřiště či jiné 
místo, které se váže k tématu vzdělávání. Den v terénu probíhá v rámci každého 
většího tématu. 
 
 
Tělesná výchova 
Tělesná výchova je rozdělena do několika oblastí vyžadujících ke své realizaci různá 
prostředí. 
 
Hřiště 
Ve školním areálu v Petrovicích je k dispozici velké travnaté hřiště vhodné pro míčové 
a skupinové hry. 
 
Lesopark 
Otevřené přírodní prostředí areálu v Petrovicích umožňuje realizovat mnoho aktivit 
využívajících volného terénu. 
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Tělocvičné aktivity vhodné do vnitřních prostor budou realizovány v tělocvičně, která 
je součástí školy. 
 
Stravování žáků a pracovníků školy 
Stravování žáků a pracovníků školy bude probíhat ve školní jídelně-výdejně Střední 
odborné školy Nové Město na Moravě přímo ve školním areálu v Petrovicích. SOŠ sem 
dováží stravu ze své školní jídelny, kterou provozuje v areálu školy v Novém Městě na 
Moravě. Souhlasné vyjádření ředitele SOŠ Nové Město na Moravě je uvedeno v příloze. 
 
 
Školní družina 
Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 7 hodin do začátku 
vyučování a po jeho skončení do 15 hodin. Většina rodičů, kteří projevili zájem o 
vzdělávání svých dětí v naší škole, mají rovněž zájem i o družinu. Většina aktivit školní 
družiny bude probíhat venku. Využívána bude metodická podpora projektu Učíme se 
venku a Družina Venku. 
 
 
Spolupráce se Střední odbornou školou Nové Město na Moravě 
Díky umístění Základní školy Spolu do areálu praktické výuky SOŠ Nové Město na 
Moravě v Petrovicích vytváříme funkční model spolupráce základního a středního 
školství. Studenti střední školy seznamují děti s tradičními řemesly, navrhují a vyrábějí 
pro ně dřevěné školní pomůcky, které děti vyzkouší a ohodnotí. Vzniká zde prostor pro 
komunikaci a porozumění dětí a studentů. 
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Model vzdělávání na 2. stupni Základní školy Spolu 
 



Vzdělávání na druhém stupni navazuje na principy vzdělávacího programu Začít spolu, 
je adaptováno na potřeby dětí staršího věku a přizpůsobeno požadavkům Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
 
Vzdělávání na druhém stupni budujeme na širokém rozvoji zájmu dětí, na vyšších 
učebních možnostech dětí staršího věku a na provázanosti školy s praktickým životem. 
Takový přístup umožňuje využít náročnější metody práce, začlenění nových zdrojů 
informací a způsobů poznávání, zadávat a pracovat s komplexnějšími a 
dlouhodobějšími úkoly či projekty a přenášet na děti větší míru odpovědnosti za své 
vzdělávání i organizaci života školy. 
 
Vyučování na druhém stupni organizujeme prostřednictvím 
 

• vzdělávacích bloků (asi 90 min) 
• tematických projektů, které propojují jednotlivé předměty do logických celků, 

čímž podporujme globální vnímání tématu a učení se v souvislostech 
• vzdělávání ve věkově smíšené skupině (pokud to odborná problematika, kterou 

se děti mají zabývat dovoluje) 
• samostatného matematického a jazykového bloku, ve kterém 

zprostředkováváme dětem vzdělávací obsahy z oblasti matematiky, českého 
jazyka a cizího jazyka 

• výuky probíhající v odborných centrech (odborná centra umožňují realizovat 
vzdělávací obsahy ze všech oblastí RVP ZV: Člověk a příroda zaměřené na fyziku, 
chemii, přírodopis a zeměpis; Člověk a společnost zaměřené na dějepis, 
výchovu k občanství; Člověk a zdraví zaměřené na tělesnou výchovu, výchovu 
ke zdraví; Jazyk a jazyková komunikace zaměřené na český a cizí jazyk; 
Matematika a její aplikace; Člověk a svět práce a Umění a kultura) 

• výuky výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, informačních a 
komunikačních technologií, které v maximální míře propojujeme s tématy 
projektové výuky 

• tematických exkurzí vázaných na obsah projektu, na němž pracujeme 
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Rámcový popis majetkového zajištění školy/ školského zařízení 



dle § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona k žádosti navrhovatele o zápis školy a 
školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 
 

K dnešnímu dni není ještě jednoznačně rozhodnuto, v jakých prostorách budeme 
Základní školu Spolu provozovat. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta spolupráce 
se Střední odbornou školou Nové Město na Moravě, a to formou dlouhodobého 
pronájmu nevyužitého objektu bývalého internátu v areálu praktického výcviku SOŠ v 
místní části Petrovice. Jedná se o dvoupodlažní budovu, po nutných stavebních 
úpravách by zde vzniklo odpovídající zázemí školy: učebny, šatny,  ředitelna, kabinety, 
koutek pro knihovnu, sociální zařízení. Vstup do objektu je bezbariérový. V sousedním 
objektu se nachází tělocvična. V protějším objektu se nachází jídelna-výdejna. Půdorys 
návrhu stavebních úprav přízemí a prvního patra pro účely základní školy dokládáme 
v příloze. 
 
Souhlasné vyjádření ředitele Střední odborné školy Nové Město na Moravě je uvedeno 
v příloze. 
 
Jakmile to bude možné, dodáme k majetkovému zajištění školy veškeré potřebné 
doklady. 
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Rámcový popis financování činnosti školy/ školského zařízení 



dle § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona k žádosti navrhovatele o zápis školy a 
školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 
 
Základní škola Spolu zahájí svou činnost 1. září 2020 a to s jednou první třídou prvního 
stupně a školní družinou. V prvních čtyřech letech počítáme se zajištěním dvou 
sdružených tříd prvního stupně. Všechny třídy prvního stupně budou věkově sdružené.   
 
Školská právnická osoba, která bude vykonávat činnost základní školy a školní družiny, 
bude hospodařit v souladu s ustanoveními § 133 a násl. školského zákona a bude 
financována ze zdrojů: 
 
a) poskytnutých ze státního rozpočtu 
b) získaných z dotací z veřejných fondů 
c) poskytnutých z rozpočtů územních samosprávných celků 
d) poskytnutých zřizovatelem, jinými právnickými a fyzickými osobami 
e) získaných z hlavní a doplňkové činnosti 
f) získaných jako úplatu za vzdělání a školské služby 
g) získaných z příjmů z majetku školské právnické osoby 
h) poskytnutých z projektů Evropské unie 
ch) získaných z darů a dědictví 
 
V prvním roce činnosti školy předpokládá zřizovatel školské právnické osoby, že 
prostředky ze státního rozpočtu a případné dotace pokryjí přibližně 60 % provozních 
nákladů (na mzdy, provoz pronajatých nebytových prostor školy, učební pomůcky atd.), 
zbytek bude dofinancováván prostředky získaných jako úplata za vzdělání a školské 
služby od rodičů žáků a prostředky poskytnutými zřizovatelem. 
 
V dalších letech pokryjí prostředky ze státního rozpočtu a případné dotace více než 70% 
provozních nákladů. Zbytek bude hrazen z úplat za vzdělání a školské služby a směsí 
dalších možných prostředků například darů. 
 
V přílohách dokládáme zpracované rozpočty na školní roky 2020/21, 2021/22, 
2022/23, 2023/24. 
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Rámcový popis personálního zajištění školy/ školského zařízení 



dle § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona k žádosti navrhovatele o zápis školy a 
školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 
 
Učitelé, asistenti a vychovatelé, kteří pracují v Základní škola Spolu, jsou součástí 
„školní“ komunity složené z žáků, rodičů a dalších příznivců školy. Vybíráme takové 
učitele, kteří jsou kvalifikovaní, schopní reflektovat svoji práci, usilovat o svůj profesní 
růst, kteří pracují současnými aktivizujícími metodami práce. Za důležité považujeme, 
aby se naši pedagogové spolupodíleli na utváření školy, jejího dobrého jména, byli 
vnitřně nastavení na námi požadovaný model výuky, dokázali mezi sebou otevřeně 
komunikovat a spolupracovat při plánování i samotné realizaci vzdělávání.   
 
Všichni pedagogové Základní školy Spolu přistupují k dětem s respektujícím přístupem 
a velkou vnímavostí k jejich individuálním potřebám. Jsou tvůrčí ve své práci, nechávají 
se inspirovat dětmi samotnými a jsou otevřeni současným pedagogickým směrům, 
které realizují. 
 
Odborný tým bude složen z pedagogů I. stupně (následně také z pedagogů II. stupně), 
dále vychovatele školní družiny – pedagoga volného času a ředitele školy. Odborné 
vzdělávání bude zajištěno i externími pedagogy. 
 
 
Základní škola Spolu zahájí svou činnost 1.9.2020 s jednou třídou deseti dětí prvního 
stupně. Dále bude zajišťován provoz školní družiny. V prvním roce fungování bude 
personální zajištění následující. 
 

• ředitel/ka (částečný úvazek) 
• 1 pedagogický pracovník/ pracovnice (plný úvazek) 
• 1 družinář/ka (částečný úvazek nebo DPP) 
• 1 hospodář/ka – účetní (externí účetní) 
• 1 provozní a uklízeč/ka (DPP/ dobrovolná výpomoc od zapojených rodin) 

 
Každý následující rok se otevře vždy jedna první třída s osmi dětmi. Počet 
pedagogických i nepedagogických pracovníků se bude postupně navyšovat. 
 
V Novém Městě na Moravě dne 25.9.2019 
 
 
…………………………. 
Ing. Tomáš Blažek 

předseda Spolku Jinak 
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Přílohy 



 
 
1) Usnesení Rady města Nového Města na Moravě ze dne 16.9.2019 
2) Rozpočet na školní roky 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 

3) Vyjádření ředitele SOŠ Nové Město na Moravě 

4) Seznam potenciálních žáků pro školní roky 2020/21 – 2025/26 vč. spádovosti 
5) Kapacita spádových škol v obci s rozšířenou působností Nové Město na Moravě a 
Bystřice nad Pernštejnem 
6)  Půdorys návrhu stavebních úprav objektu v Petrovicích 
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