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DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU!
Transparentní účet školy: 2602098462 / 2010

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
I. FÁZE

Škola pro život,
který stojí za to.

INVESTICE A ROZVOJ ŠKOLY:
VIZE STŘEDNÍ ŠKOLY

90. léta
Po letech nesvobody se Jednota bratrská vrací ke svému pedagogickému
odkazu a zakládá základní a mateřské školy v Liberci a v Nové Pace. Od této
doby rozvíjí vizi humanitně zaměřené střední školy.

ZAMÍTNUTÁ ŽÁDOST

I. FÁZE

II. FÁZE

III. FÁZE

následující 2 roky

střednědobý záměr

dlouhodobý záměr

STAVEBNÍ RŮST

ŠKOLNÍ
KAMPUS

SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ
ZÁZEMÍ

odkup a renovace
druhé části areálu
2
o rozloze 10 000 m
a vytvoření
uceleného
kampusu školy

vybudování
multifunkční školní
haly a venkovního
sportoviště

září 2014
Na MŠMT je zamítnuta žádost o registraci školy s odvoláním na
vzdělávací strategii kraje. Následují dvě další neúspěšné žádosti, zahájení
školy je v nedohlednu. Vize střední školy přesto roste, přicházejí další
spolupracovníci a partneři.

ZALOŽENÍ SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY

otevření učebního
oboru Ošetřovatel
ve školním roce
2023/2024

únor 2015
Spolek začíná popularizovat myšlenku založení školy a organizovat akce na
její podporu. Za sídlo školy je zvoleno město Chrastava, kde se uskutečňuje
happening na podporu školy. Tři vybrané lokality na sídlo školy v Chrastavě
postupně končí nezdarem.

NABÍDKA AREÁLU

únor 2019
Liberecký kraj nabízí Jednotě bratrské k odkoupení část areálu Lesnického
učiliště v Hejnicích a uzavírá memorandum o spolupráci.
Přípravy pro vznik školy nabírají nový směr!

REGISTRACE ŠKOLY MŠMT

únor 2021
Škola je úspěšně registrována na ministerstvu školství! Přípravný tým
intenzivně komunikuje s rodiči uchazečů a partnerů. Přichází první přihlášky
uchazečů o studium. Formuje se učitelský tým, vrcholí přípravy na převzetí
a renovaci areálu.

KOUPĚ A PŘEVZETÍ AREÁLU

červen 2021
Dochází ke koupi školního areálu zřizovatelem školy Jednotou bratrskou.
Cena je stanovena na 22 mil. Kč. Areál o rozloze 35 000 m2 je během léta
za pomoci více než 300 dobrovolníků renovován a upraven. Do obnovy
budov a nákupu školního vybavení je investováno 5 mil. Kč z darů drobných
i větších dárců.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

1. září 2021
Škola je za přítomnosti mnoha hostů včetně hejtmana Libereckého kraje
slavnostně otevřena a začíná vzdělávat prvních 42 studentů ve dvou
maturitních oborech:

vybudování nového
stravovacího
zařízení včetně
druhého domova
mládeže čímž
naroste kapacita
o dalších 40 lůžek

investiční náklady
dalších
cca 50 mil. Kč

přístavba školní
budovy s novými
kmenovými
i odbornými
učebnami

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Veřejnosprávní činnost

POMOZTE NÁM PODPOŘIT TENTO PROJEKT, DĚKUJEME!

