
Investiční záměr
rozvoje školního areálu



Dědictví minulosti, výzvy současnosti

V historii naší země zanechává Jednota bratrská nesmazatelnou stopu. Tato 
nepočetná, zato činorodá skupina lidí je především známa svými význačnými 
vzdělávacími institucemi, které naší zemi daly takové pedagogy, jakými byli  
J. Blahoslav či J. A. Komenský. Jednota bratrská dnes toto slavné dědictví 
rozvíjí a provozuje v České republice řadu vzdělávacích a poradenských in-
stitucí, jako jsou mateřské a základní školy, středisko volného času, rodinná 
centra, nízkoprahové kluby a další zařízení, jimiž oslovuje mladou generaci.

V současnosti Jednota bratrská spouští unikátní projekt Střední školy Jana Bla-
hoslava, která zahajuje provoz v září 2021. Navazuje tím na svou stávající službu 
široké veřejnosti a pokračuje tím v odkazu pedagogického úsilí svých předků.

Podobně jako oni ve své době čelili nesmírným výzvám, i  současná nastu-
pující generace stojí proti mnoha hrozbám. Ty dnešní jsou o  to záludnější, 
že na první pohled nejsou zcela zjevné. Patří k nim bezprecedentní přístup 

Obrázek 1 (vlevo), 
stránka 

z Komenského 
„Orbis pictus“.

Obrázek 2, 
Objekt u vstupu 

do areálu, 
v budoucnu 

zrekonstruován, 
prostředí upraveno 

(viz budova 5).



k informacím, umělá iluze spokojenosti navozená zábavním průmyslem či níz-
ká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Posláním Střední školy Jana 
Blahoslava je účinně připravovat žáky na život, v němž ponesou ovoce svého 
studijního úsilí, vytrvalosti, pokory a  odvahy. Věříme, že vzdělání, které je 
postavené na těchto a dalších hodnotách, jež utvářely naši civilizaci, a které 
je poskytované v bezpečném prostředí, ponese v životě mladých lidí trvalé 
ovoce a významně přispěje k rozvoji naší společnosti.

Vize moderní školy

Střední škola Jana Blahoslava je zasazena do prostorného areálu v rezidenční 
čtvrti města Hejnice. Záměrem zřizovatele je celý prostor proměnit v mo-
derní školní kampus, který bude pulzovat životem. Jeho přirozené členění 
a parkové úpravy budou využity k vytvoření fungujícího venkovního zázemí 
školy a ubytovacího zařízení. Nebudou chybět učebny teoretických předmě-

Obrázek 3, 
Hlavní budova 

školy, ředitelství, 
kmenové 

i odborné učebny 
(viz budova 1).



tů, ani umělecký ateliér, kvalitně vybavená knihovna a  specializované učeb-
ny hudební nauky a cizích jazyků. Odborná učebna informačních technologií 
bude sloužit především žákům Veřejnosprávního oboru. Revitalizovaný parkový 
prostor plně využijí žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky pro nácvik didak-
tických dovedností, sportovních činností a přípravu vzdělávacích programů.

Město Hejnice leží na úpatí Jizerských hor a vybízí k řadě volnočasových aktivit, 
které škola nabízí. Město je zároveň dopravně dostupné širokému okolí. Areál 
školy se nachází necelé dvě minuty chůze od autobusového i železničního ná-
draží. Intenzivní dopravní spojení umožňuje snadné dojíždění z místa bydliště. 
Studentům ze vzdálenějších míst České republiky je v areálu školy k dispozici po-
hodlné ubytování v domově mládeže s kvalitním celodenním stravováním. 

VIZE ŠKOLY:
„Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí při-
pravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným 
článkem moderní společnosti.“

Obrázek 4, 
Hejnice, 

město pro studium 
i odpočinek.



Studijní obory
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 
čtyřletý maturitní obor

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
čtyřletý maturitní obor

OŠETŘOVATEL – otevřeme v roce 2022/2023
tříletý učební obor

SOCIÁLNÍ ČINNOST – otevřeme v roce 2022/2023
dvouletý nástavbový obor

Škola nabízí moderní vzdělání po-
stavené na ověřených hodnotách 
naší civilizace. Zřizovatelem je Jed-
nota bratrská, škola je otevřená ši-
roké veřejnosti. 

Učitelé disponují odbornou kvalifi-
kací, vysokým morálním kreditem 
a zkušenostmi v práci s mladými 
lidmi.

Studentům se v prostorném areálu 
školy nabízí moderní vybavení, kva-
litní stravování, pohodlné ubytová-
ní a široká nabídka volnočasových 
klubů.

Škola se nachází v bezprostřední 
blízkosti Jizerských hor a je zároveň 
dostupná širokému okolí.

Vzdělávací program školy se opírá 
o širokou síť sociálních, pedagogic-
kých i správních partnerských orga-
nizací, kde studenti vykonávají praxi 
a po ukončení studia mají možnost 
ucházet se o pracovní uplatnění.

Škola nabízí hodnotné vzdělání 
soukromého typu za finančně vý-
hodných podmínek. Studenti se 
navíc mohou ucházet o motivační 
a prospěchové stipendium.

Jsme škola rodinného typu, která 
se vyznačuje přátelskými vztahy, 
otevřenou komunikací a bezpeč-
ným prostředím.

Na základě celosvětového působení 
partnerů zřizovatele i členství školy 
v mezinárodní asociaci ACSI plánu-
jeme zahraniční návštěvy a  pobyty 
našich studentů.



Základní stavebně technické údaje 
areálu školy

Pozemek, na němž areál Střední školy Jana Blahoslava leží, byl využíván k pro-
vozu bývalé lesnické školy. Prostor celkově disponuje velkým potenciálem, 
jenž odpovídá nárokům zamýšlené moderní vzdělávací instituce. K jeho plné-
mu využití je z krátkodobého až střednědobého hlediska potřeba výrazných 
investic, například revitalizace parkové oblasti se zaměřením na sportovní čin-
nosti, rekonstrukce odborných učeben či výstavba tělocvičny. Dle platného 
územního plánu je stavební rozvoj areálu možný, jelikož značná část areálu leží 
v zóně občanská vybavenost – veřejná infrastruktura (na obrázku fialová plo-
cha s označením OV, viz obrázek 8).

Objekty školy, školského ubytovacího zařízení a školní jídelny splňují pro daný 
účel veškeré hygienické a stavební požadavky. Některé z nich však budou za 

Obrázek 5, Areál 
Střední školy Jana 

Blahoslava (viz 
ZÓNA 1).



účelem efektivnějšího využití potřebovat stavební zásah (podrobněji popsá-
no dále). Kapacita školní jídelny je na daný rozměr školy v první fázi dosta-
tečná, z hlediska modernizace a rozšíření provozu je však potřeba stavebních 
úprav.

Součástí areálu je budova historické hodnoty, která bude nadále sloužit jako 
školní ubytovací zařízení (viz obrázky 10, 11, 12). Tento „zámeček“, disponuje 
vhodným členěním a reprezentativními prostory. Na objektu se v rámci spo-
lečenského a vzdělávacího rozvoje kampusu nabízí provést vnitřní stavební 
úpravy s ohledem na jeho původní podobu i vnitřní zařízení. Ubytovací zaří-
zení disponuje kapacitou 45 lůžek. Při budoucím růstu školy je žádoucí tuto 
kapacitu navýšit a v sousedství přistavět dodatečné zařízení. 

Ve střednědobém horizontu plánuje škola postavit moderní multifunkční 
halu pro tělocvičné a společenské účely.

Žádný z objektů v areálu není památkově chráněn. Z hlediska způsobu ochra-
ny se dle katastru nemovitostí jedná o chráněnou krajinnou oblast II.–IV. zóny.
 

Obrázek 6,
budova školního 

stravování 
(objekt vlevo, 
viz budova 3).



Soupis investic 

ZÓNA 1 – maximální využitelnost, pohyb žáků, veřejnosti
 
Tato část školního areálu bude uzpůsobena jako vstupní prostor do areá-
lu. Bude se v ní odehrávat veškerý podstatný život školy. Všechny budovy 
v této části areálu postupně doznají stavebních úprav za účelem efektivity 
vzdělávacího procesu a ubytování. Přechody mezi budovami školy, jídelnou 

Obrázek 7 (vlevo), 
rozdělení areálu 

na zóny dle využití. 
Obrázek 8, plochy 

občaského vybavení 
v územním plánu 

umožňují stavební 
rozvoj.

BUDOVA 1 hlavní budova školy BUDOVA 4
rekonstruována na 
odborné učebny

BUDOVA 2
domov mládeže / zóna 
volného času

BUDOVA 5 bytové jednotky

BUDOVA 3 školní jídelna BUDOVA 6 určeno k demolici



a domovem mládeže budou usnadněny upravenými cestami, novým osvět-
lením a informačním systémem (viz obrázek 9). Travnatá část před budovou 
domova mládeže bude revitalizována a  upravena na vnější sportoviště (viz 
obrázek 11). Všechny práce na této části areálu budou realizovány postupně 
s ohledem na účinný provoz všech zařízení školy. Modře vyznačené investice 
jsou nutné realizovat do zahájení provozu v září 2021.

Obrázek 9,
Prostorný areál 

školy bude využit 
pro studium 

i odpočinek (viz 
PARKOVÉ ČÁSTI)

PARKOVÉ ČÁSTI AREÁLU 
(viz obrázek 9)
- úprava prostoru mezi hlavní budovou 
 a domovem mládeže 
-  instalace nového pouličního osvětlení
-  úprava a vybudování spojovacích cest 
-  instalace místního informačního systému 
-  doplnění vhodným mobiliářem 
-  oprava altánu 
-  osazení stožáru na vlajku
-  vybudování venkovní učebny 
-  vybudování vnějšího sportoviště

BUDOVA 1 – HLAVNÍ ŠKOLNÍ BUDOVA
(viz obrázky 3 a 6)
-  rekonstrukce administrativních prostor
-  zřízení moderně vybavených učeben 
 informačních technologií a cizích jazyků
-  vybavení učeben a kanceláří nábytkem 
 a informační technikou
-  instalace účinných svítidel v učebnách 
 a na chodbách
-  rekonstrukce sociálního zařízení
 



Obrázek 10,
Historická podoba 

atria domova 
mládeže bude 

renovována 
a využita pro 

společenské účely 
(viz budova 2).

BUDOVA 2  
INTERNÁT / DOMOV MLÁDEŽE
(viz obrázky 9, 10, 11)
-  renovace a vybavení pokojů 
-  renovace a vybavení prostor určených 
 pro vychovatele 
-  rekonstrukce a vybavení volnočasových 
 prostor včetně vybavení
-  rekonstrukce a vybavení knihovny, studovny  
 a společenské místnosti
-  renovace vstupního prostoru a atria
-  rekonstrukce barokní fasády objektu včetně 
  vstupního schodiště a terasy
-  rekonstrukce střešního pláště
-  rekonstrukce a vybavení prostor údržby
- vybudování prostor pro nové kapacity
  v rámci samostatného objektu

BUDOVA 3 – JÍDELNA
(viz obrázek 6)
- kompletní vybavení vývařovny 
 gastronomickým zařízením
-  instalace elektronického stravovacího 
 systému objednávek
-  rekonstrukce prostor pro sklad potravin
-  kompletní rekonstrukce elektroinstalace
-  instalace účinných svítidel v prostoru jídelny 
-  celková renovace vnitřních prostor
-  přístavba jídelny a sociálního zařízení

BUDOVA 4 – ODDĚLENÉ PRACOVIŠTĚ
- vybudování odborných učeben hudební
  a dramatické výchovy a výtvarného ateliéru
- rekonstrukce vnitřních společných prostor  
 a sociálního zařízení včetně renovace vyba- 
 vení
-  rekonstrukce střešního a obvodového pláště



ZÓNA 2 – lesopark, zóna volného času

Práce na této části areálu budou opět realizovány postupně. Část parku bude 
tvořena lesoparkem s nižším stupněm nutné péče. Nezbytné bude pravidel-
né prořezávání stromů a keřů i péče o přítok a odtok rybníka. 

Obrázek 11,
Objekt vlevo 

(budova 6) 
bude zbourán. 

„Zámeček“ vpravo 
(viz budova 2) 

bude zrenovován. 
Rozsáhlý prostor 

parku bude využit 
pro odpočinek, 

sportovní činnosti, 
výuku ve venkovní 
učebně (viz ZÓNA 2).

PARK, CESTY, MOBILIÁŘ PARKU
- oprava mlatových cest
- osazení venkovního mobiliáře
- vybudování venkovní učebny
- pravidelná údržba lesoparku

RYBNÍK
- celkové vyčištění přítoku rybníka 
- úprava stavidla a výpustě 

TECHNICKÁ BUDOVA V PARKU
- úprava dílenských prostor
- rekonstrukce střešní konstrukce

BUDOVA 5 – OBJEKT S BYTOVÝMI 
JEDNOTKAMI (viz obrázek 2)
- rekonstrukce celého objektu
- rekonstrukce dvou bytových jednotek

BUDOVA 6 – BÝVALÉ DÍLNY
- z důvodu havarijního stavu a použití 
 nevhodného stavebního materiálu určeno
  k demolici
-  v dalších letech na tomto místě vybudování
  nových kapacit ubytovacího zařízení. 



Obrázek 12, 
stávající pokoj 

domova mládeže. 
Po renovaci bude 
ubytování nabízet 

soukromí a prostor 
na studium

i společenský život 
(viz budova 2).

REVITALIZACE CELÉHO AREÁLU STŘEDNÍ ŠKOLY JANA BLAHOSLAVA JE PLÁNOVÁNA 
VE TŘECH FÁZÍCH:

1. fáze:  7 000 000 Kč – náklady na vybavení a základní stavební úpravy nutné k zahájení
   provozu v září 2021 (v textu vyznačeno modře).
2. fáze:  22 000 000 Kč – pořizovací cena areálu rozložená do splátek v následujících letech.
3. fáze:  Desítky milionů Kč – výše uvedené investiční záměry budou odvislé od projektové 
  dokumentace.

Jak můžete pomoci?
Jakoukoli finanční částkou velmi pomůžete naplnění výše uvedeného záměru. 
Stabilitu celého projektu zvyšuje každý pravidelný, byť menší, příspěvek. Vaší 
pomoci si velice vážíme!

Přispět můžete na transparentní účet Spolku přátel Střední školy Jana 
Blahoslava:  523 571 523 / 2010
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Na Vaše dotazy rádi odpovíme.
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