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Jon Šotola

- 5 let vedení projektů a týmů ve Scio

- praxe s vedením školy

- aktuálně člen Rady ScioŠkol

- projektové řízení, IT, ekonomika, 
finance, organizace

jon.sotola@scioskola.cz 



Jan Krtička

- původní profesí učitel matematiky

- 6 let praxe na SŠ a VŠ

- 15 let ve Scio, výkonný ředitel, jednatel

- aktuálně člen Rady ScioŠkol

- ekonomika, finance, organizace, pravidla

jan.krticka@scioskola.cz



20. 4. 2021

O svobodě ve firmách, ve škole 
i ve vzdělávání

Jan Krtička, Jon Šotola
Rada ScioŠkol



Co si představíte pod pojmem 
svobodná firma?
Go to www.menti.com and use the code 6550 
3311
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Tradiční stav v organizaci (nejen ve školství)
● Hierarchický vztah

● Úkolové řízení (jednosměrná komunikace)

● Jasně daný rozvrh

● Odpovědnost koncentrovaná na vrcholu

● Nespokojenost všech zúčastněných
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Zkušenosti za 20 let fungování Scio

● svoboda + odpovědnost

● delegování odpovědnosti, co to jde

● sdílení zkušeností, informací a dat

● solidarita a vzájemná pomoc

● slušné mzdy, peníze ale nejsou hlavní motivací

● prostor pro seberealizaci

● podíl na výsledku hospodaření
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Fungování ve ScioŠkolách
● Partnerský vztah

● Vedení kontextem

● Volnost ve struktuře a obsahu 
vzdělávání i práce
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Fungování ve ScioŠkolách

● Odpovědnost maximálně delegována

● Málo pravidel

● Chovej se v zájmu Scio
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● Společné podklady

● Společná diskuse

● Doporučené řešení

● Konkrétní postup je na škole

Testování ve školách

12



● základní rámec - kolik lze utratit přímo ve škole

● hospodaření je zcela na vedení školy

● sdílíme dobrou praxi a informace

● pomáháme si a riziko neseme společně

● na dobrém výsledku mají průvodci i vedení podíl

Hospodaření
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Koncepce
● Společná východiska a cíle

● Společný “hlavní proud”

● Každé dítě, průvodce i 
škola mohou a mají 
experimentovat (máme 
společný cíl)
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● všechny školy tvoří jeden celek

● máme společné datové úložiště (Google Drive)

● zkušenosti aktivně sdílíme

● propojení pomocí aplikace Basecamp

○ otevřenost informací

○ všichni lidé (260)

Komunikace
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Inspirativní literatura
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Shrnutí
● Snažíme se dělat vše na nejnižší možné úrovni 

(subsidiarita)

● Nadřízený poskytuje kontext, nikoli instrukce

● Očekáváme, že se všichni chovají v nejlepším 
možném zájmu Scio

● Máme jen málo pravidel
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Děkujeme za pozornost

scioskoly.cz   |  jan.krticka@scioskola.cz  |  jon.sotola@scioskola.cz
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sem patří datum



Nadpis





Osnova webináře
● Co jsou to svobodné firmy, na jakých principech fungují

● Jak lze tyto principy aplikovat ve školství

● Jaké nástroje je k tomu možné využít

● Co jsou limity, na které narážíme

● Kde najít další informace a inspiraci
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na dotazy
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