


Milí přátelé,

rok 2012 byl třetím rokem existence naší společnosti. Nastartoval několik nových projektů, vznikla nová 
partnerství a prohloubila se spolupráce s mnohými organizacemi. Podařilo se nám dosvědčit, že jsme schopni 
věnovat se medializaci témat spojených se vzděláváním systematicky, takže jsme získali respekt řady médií, 
novinářů i odborníků. Elektronický týdeník beduin si oblíbilo více jak 10 tisíc čtenářů.

Vedle mediální práce jsme se v tomto roce věnovali také projektům zaměřeným přímo do praxe škol. Značka 
Rodiče vítáni se rozšířila na větší počet škol, zároveň jsme usilovali o vyvolání širší diskuse nad tématem spo-
lupráce rodiny a školy. Odstartoval také nový a pro nás velmi významný projekt s názvem Extra třída, který je 
založený na podpoře komunitní spolupráce škol se svým okolím. 

Poprvé v tomto roce se nám podařilo navázat hlubší a smysluplnou spolupráci s Ministerstvem školství. 
Nástupem profesora Fialy na post ministra školství se otevřely nové možnosti spolupráce nad tématy 
vzdělávací politiky, která považujeme za důležitá a dlouho opomíjená.

Díky rozšiřujícímu se portfoliu našich činností již nyní spolupracujeme s velkým okruhem odborníků a organizací. 
Ceníme si této možnosti a věříme, že vzájemné sdílení zkušeností, znalostí a výměna názorů je tou cestou, 
kterou má smysl ve vzdělávací politice a vzdělávání vůbec v naší zemi jít.

Těší nás, že v oblasti financování naší činnosti nejsme závislí na státních dotacích a evropských fondech. 
Vážíme si důvěry, kterou v naši činnost vkládají individuální dárci, ale nově i ve větším měřítku dárci firemní, 
jako je tomu v případě nového dlouhodobého projektu Extra třída, který financuje Nadační fond Tesco. Je 
to pro nás jednak známka toho, že děláme dobrou práci, jednak také závazek tuto kvalitu udržet. Vážíme 
si dlouhodobé spolupráce s Nadací Open Society Fund Praha, díky které se můžeme věnovat otázkám 
vzdělávací politiky.

Považujeme si za čest, že jsme se v roce 2012 stali partnery ceny Via Bona, která je každoročně udělována 
Nadací Via za dobročinnost. Všem našim partnerům, dárcům a příznivcům tímto děkujeme za podporu 
a vážíme si jí. Děkujeme také všem spolupracovníkům, kteří se s námi věnují tématu vzdělávání a jednot-
livým kauzám, odborným konzultantům, kolegům i angažovaným občanům, kteří se o vzdělávání zajímají.

Rok 2012 mnohá témata otevřel a my budeme usilovat o to, abychom v nich v roce 2013 smysluplně 
pokračovali.

Zdeněk Slejška    Silvie Pýchová
výkonný ředitel   předsedkyně správní rady
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 Proč EDUin vznikl

Protože jsme na jaře 2010 usoudili, že…

•	 zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti 
zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje.

•	 téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé komentování 
událostí ve školství a vzdělávání – chceme proto takové komentáře za pomoci mnohých odborníků přinášet. 

•	 veřejnost se dozvídá o vzdělávání dětí jen málo srozumitelných informací – chceme proto zpřístupnit otázky 
a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou.

•	 v odborné veřejnosti existuje řada zajímavých informací, které přinášejí různé pohledy na vzdělávání, ale 
•	 k širší veřejnosti se již nedostanou – chceme proto tyto informace šířit a popularizovat výsledky výzkumů 
       a studií.
•	 politici tématu vzdělávání věnují obvykle pouze okrajovou pozornost a nejsou nuceni dát mu prioritu – 

chceme proto nestranně informovat veřejnost (voliče), aby si mohla utvořit představu, co po svých politicích 
žádat.

•	 na školách probíhá již několik let reforma vzdělávání, ale stává se, že rozumíme jen málo tomu, v čem 
spočívá – chceme proto jednoduše vysvětlovat podstatu změn a ukazovat takové příklady, kde to takzvaně 
„jde“.

•	 zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změna k vyšší efektivitě vzdělávacího systému je možná, ale musíme jí 
dát čas a rozumět jí – chceme proto vytvářet příležitosti k veřejnému dialogu o problematice vzdělávání.

Jak EDUin funguje

•	 Jsme nezávislá organizace usilující o nestrannost a otevřenost.
•	 Jádrem organizace je menší tým, s nímž spolupracují místní skupiny a jednotlivci, které se věnují jednot-

livým projektům a činnostem.
•	 Pracujeme síťovým principem.

Jaké má EDUin cíle

•	 Chceme propojit a aktivizovat odbornou veřejnost a neziskové organizace v oblasti vzdělávání. Věříme, že 
vzájemná spolupráce je nutná a přinese výsledky.

•	 Chceme být viditelnou a slyšitelnou opozicí politikům a státním úřadům v oblasti školství a vzdělávání. 
Dbáme na to, abychom byli opozicí věcnou  a spolupracující.

•	 Chceme oslovovat rodičovskou veřejnost a vysvětlovat jí, že je v jejím bytostném zájmu podporovat školu, 
kam chodí jejich děti. Snažíme se, aby rodiče rozuměli, co a proč se ve školách s jejich dětmi děje, a byli 
poučenými a náročnými klienty vzdělávacích institucí .
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EDUinfo

Tiskové zprávy, články v masmédiích, mediální vystoupení
V roce 2012 jsme byli pro mnohá média již stálými partnery. Média nás běžně oslovují s žádostí 
o komentáře a vystoupení, měsíčně se jedná o 10–30 mediálních výstupů, z toho 2–3 vstupy v televizním 
vysílání. Novináři nás také již sami aktivně oslovují s žádostí o konzultace ke svým aktivitám.

Vydali jsme 77 tiskových zpráv a 5 tiskových sdělení. Nejvýraznějšími mediálními kauzami byla státní ma-
turita, kde jsme se věnovali otázce sporného hodnocení písemných prací. V průběhu kampaně byl odvolán 
bývalý ředitel CERMATu Pavel Zelený a nový ministr školství Petr Fiala zřídil k řešení koncepce státní ma-
turity odbornou komisi, do níž byl EDUin přizván. Druhou výraznou mediální kauzou byla otázka zavedení 
plošného testování, při níž EDUin přispěl k větší objektivitě debaty. V roce 2012 jsme si poprvé vyzkoušeli 
také jiný styl práce s využitím sociálních sítí a komunitních prvků a vedli jsme „plackovou“ kampaň za odvo-
lání ministra školství Josefa Dobeše.

Mediální část naší práce má již stabilní podobu. Zatím se nám nedaří proniknout do společenských médií, 
takže oslovujeme především odbornou komunitu. Naším cílem je proniknout více přímo 
k rodičům, které zajímá vzdělávání svých dětí.

Beduin
Beduin je pravděpodobně nejúspěšnějším produktem, který EDUin pravidelně (jednou týdně) publikuje. 
Jedná se o elektronický týdeník, který vychází již třetím rokem pouze s přestávkami o letních prázdninách. 
Základna jeho odběratelů čítá nyní již zhruba 10 tisíc e-mailových adres.

Beduin si také získal menší, ale stabilní okruh idividuálních dárců, kteří přispívají na jeho vydávání. 
V roce 2012 jsme publikovali 40 čísel, která díky nově navázané spolupráci se serverem Česká škola byla 
přetiskována také na www.ceskaskola.cz.

EDUkalendář a Mapa škol
I v roce 2012 fungoval na webu EDUin interaktivní EDUkalendář. Obsahuje nabídku akcí, které se ve 
vzdělávání konají, a do on-line kalendáře mohou akce vkládat přímo jejich pořadatelé. Počet akcí a aktivních 
uživatelů EDUkalendáře v roce 2012 vzrostl. Dohodnuta byla také spolupráce se serverem Česká škola, takže 
EDUkalendář se zrcadlí nově i na webových stránkách www.ceskaskola.cz. 

Mapa škol pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o aktivních školách v republice, je nový on-line produkt, 
který je umístěn na webu EDUin.Hlavním smyslem mapy je usnadnit laické veřejnosti orientaci v projektech 
a vzdělávacích programech, které na školách existují. 

Web www.eduin.cz
Web EDUin má poměrně dobrou návštěvnost, ta se pohybuje v průměru okolo 500–1500 návštěv denně. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu aktivit, které jsou na web umisťovány, bude nutná změna struktury a vzhle-
du webu. Připravujeme ji na rok 2013.

Od léta 2012 je na webu nově prostor pro nezávislé blogery, kteří komentují důležité kauzy ve vzdělávání. 
Tento prostor bychom rádi s novou strukturou a vzhledem webu ještě rozšířili.

http://www.eduin.cz/edukalendar/
http://www.ceskaskola.cz/
http://www.eduin.cz/mapa-aktivnich-skol/
http://www.eduin.cz/
http://www.eduin.cz/


Kulaté stoly, Akvária a konference
Pravidelnou aktivitou EDUin ve spolupráci se SKAV je každoměsíční pořádání tzv. Kulatých stolů. Jedná se 
o setkání odborné i laické veřejnosti k předem stanovenému, aktuálnímu tématu v oblasti českého vzdělávání. 
Podnětem pro diskusi jsou počáteční vystoupení několika pozvaných hostů. V roce 2012 se Kulaté stoly 
konaly pravidelně v aule ZŠ Vodičkova na Praze 1, jejich přehled a výstupy lze najít zde. V roce 2012 se díky 
personálním změnám na MŠMT dařilo pravidelně přizývat i představitele Ministerstva školství.

Kromě vlastní konference ke značce Rodiče vítáni (viz část Rodiče vítáni) se EDUin aktivně zúčastnil také 
několika dalších konferencích: konference Svoboda Naživo, konference Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich 
důsledky uspořádaná SKAVem v Senátu, a konference s názvem Vzdělanost + zaměstnanost = konkurence-
schopnost? pořádaná společnostmi Blue Events, Economia a Klubem zaměstnavatelů. Svým vystoupením 
nebo v diskusi jsme se také zúčastnili několika veřejných slyšení v Senátu věnovaných otázkám vzdělávání.

V roce 2012 proběhlo také jedno tzv. Akvárium – debatní setkání odborníků z různých oborů k danému 
tématu. Akvárium se věnovalo otázce potřebnosti Národního vzdělávacího programu.

Rodiče vítáni
Značka Rodiče vítáni funguje druhým rokem a v září 2012 do ní bylo zapojeno přibližně 320 škol. Značka má 
od škol pozitivní odezvu a slouží především jako referenční pomůcka pro sebeevaluci spolupráce a komuni-
kace školy s rodiči. 

V roce 2012 jsme rozšířili služby pro školy a kromě informačního servisu a příkladů dobré praxe, které jsme 
publikovali na webu www.rodicevitani.cz, nabízíme školám také semináře věnované spolupráci rodiny 
a školy. Novinkou je možnost využít služeb mediátorů, kteří jsou kompetentní řešit složitější situace v komu-
nikaci mezi rodiči a učiteli.

V roce 2012 proběhla v Centru současného umění DOX v Praze první konference určená certifikovaným 
školám, ale i dalším zájemcům o téma a odborníkům. Konference měla za cíl  propojit školy mezi sebou 
navzájem a nabídnout sdílení osobních zkušeností a nového know-how. Podrobnosti o konferenci lze nalézt 
zde, prezentace a videa z vystoupení řečníků zde. Konference se zúčastnilo kolem 120 lidí, přibližně 80 % byli 
zástupci certifikovaných škol. Akce podle hodnocení účastníků proběhla velmi dobře:  kromě inspirativních 
řečníků a zkušeností z praxe se účastníkům líbila také příjemná tvůrčí atmosféra, kterou podtrhl zajímavý 
prostor DOXu.

V druhé polovině roku 2012 jsme otevřeli moderované diskusní fórum, určené převážně rodičům, kteří mají 
o téma spolupráce se školou zájem. Fórum funguje na adrese http://www.rodicevitani.cz/diskuze/.

Největší výzvou pro značku Rodiče vítáni je do dalšího roku větší míra zapojení rodičů z certifikovaných 
i necertifikovaných škol a PR samotného tématu spolupráce a komunikace rodiny a školy.  Na konci roku 2012 
došlo také k výměně manažerky značky, Kateřinu Kubešovou nahradila Gabriela Kynclová.

DVPP.info
Nabídka inzerce pro vzdělavatele pedagogů na webu DVPP.info pokračovala druhým ročníkem. V roce 
2012 na webu inzerovalo přibližně 70 subjektů a bylo zde uveřejněno zhruba 700 vzdělávacích akcí. Díky 
spolupráci se serverem Česká škola se nabídka vzdělavatelů zrcadlí nově také na www.ceskaskola.cz.

V příštím roce bychom rádi server DVPP.info dostali více do povědomí učitelů a nabídli jim kromě přehledu 
akcí také volně dostupné přehledy metodik a publikací.
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http://www.zsmltu.cz/skav/?cat=7
http://www.rodicevitani.cz
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/podrobny-program-akce-jak-se-domluvit-se-svym-ucitelem-a-se-svym-rodicem-11-10-2012/
http://www.rodicevitani.cz/nezarazene/prezentace-z-konference-jak-se-domluvit-se-svym-ucitel-a-svym-rodicem/
http://www.rodicevitani.cz/diskuze/
http://www.dvpp.info/
http://www.ceskaskola.cz/
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Extra třída
Nový projekt Extra třída byl pro EDUin počinem roku 2012. Extra třída je program pro školy, který jsme 
vytvořili v partnerství s Nadačním fondem Tesco a je určen školám, které mají značku Rodiče vítáni. EDUin 
podepsal s Nadačním fondem Tesco na tento projekt 5letý kontrakt.

Extra třídy jsou třídy 7., 8. a 9. ročníků ZŠ (popřípadě odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), které se 
pod vedením patrona (svého učitele/učitelky) pustí do přípravy a realizace projektů s pozitivním dopadem na 
život v obci (popř. městské čtvrti), kde se jejich škola nachází.
Program reaguje na současnou situaci, kdy zajímavé aktivity žáků, jimž se věnují ve škole, často nijak 
nepřispívají k rozvoji místního života. Proto má program Extra třída za cíl motivovat školy k vytváření ta-
kových činností, kdy si žáci budou moci vyzkoušet situace, které pak uplatní v reálném životě. V programu 
Extra třída žáci sami vymýšlejí, co chtějí změnit k lepšímu v obci/čtvrti, kam chodí do školy a kde často 
i žijí. Může jít o snahu zorganizovat festival, happening, výstavu, dílnu zaměřenou na kon-krétní dovednost, 
případně může být cílem projektu něco vyrobit či proměnit vzhled konkrétního místa zřízením naučné 
stezky, výsadbou rostlin nebo stromů apod. Pokud je projekt dobře připraven, má škola šanci získat finanční 
podporu (max. 30 tisíc Kč), která umožní jeho uskutečnění.

V 1. kole projektu se zapojilo 40 tříd. Program byl oficiálně představen na konferenci Rodiče vítáni 
v říjnu a své projekty školy předkládaly do konce listopadu 2012. 19 škol ve výběrovém řízení komise uspělo, 
dalších 5 škol získalo grant po dodatečném zapracování připomínek. Celkem bylo na žákovské projekty 
věnováno 508.081 Kč.

Projekt je mimořádný i tím, že stojí na propracované metodice, na níž spolupracovali odborníci z Peda-
gogické fakulty v Praze. Žáci pracují na projektu v postupných krocích, kterými je provádí za pomoci meto-
diky jejich patron/patronka, a svoje výstupy zveřejňují ve speciálním on-line prostředí. Výsledný projekt 
prezentují také pomocí animačního videa, které vytvářejí ve zvláštním animačním editoru. Více o tom, jak 
celý projekt funguje, se lze dočíst zde, galerii projektů s videi naleznete zde.

Národní program vzdělávání a kampaň Česko mluví o vzdělávání
V roce 2012 se nám díky grantu Nadace Open Society Fund Praha podařilo soustředit také na otázky vzdělávací 
politiky, které jsme považovali za důležité. Roční grant (únor 2012–leden 2013) s názvem Dejme českému školství 
vizi a stabilitu se věnoval problematice Národního programu vzdělávání (NPV). Tento programový dokument 
obsažený ve školském zákoně dosud v systému strategických materiálů české vzdělávací politiky chyběl a cílem 
grantu bylo prosazení jeho vzniku, navržení způsobu, jak dokument vznikne, a popis základní jeho struktury.

Výsledkem projektu je jednak veřejná deklarace MŠMT, že NPV bude vytvořen, a za druhé samotný materiál, 
který popisuje strukturu Národního programu vzdělávání a navrhuje způsob, jak by tento dokument měl 
vzniknout. V průběhu grantu se ukázalo, že je potřeba věnovat více pozornosti nastavení cílů vzdělávání, 
které jsou ve stávajících strategických dokumentech pojmenovány velmi různě a roztřístěně. Tato myšlenka 
dala vzniknout nové kampani Česko mluví o vzdělávání, která se začala připravovat od poloviny roku 2012 
a bude probíhat v prvním pololetí roku 2013. Jejím smyslem je veřejná diskuse za pomoci nejrůznějších 
prostředků, která by vedla k upřesnění cílů vzdělávání českého školství. Výsledky kampaně bude EDUin 
prezentovat kromě široké veřejnosti také politikům a odborníkům a bude na ně vyvíjet tlak, aby s nimi 
v dalším koncepčním plánování počítali.

Konzultace a vzdělávání 
EDUin poskytuje průběžně také různé odborné konzultace a příležitostně i vzdělávání dalším organizacím. 
Tato činnost je sice okrajová, je však důležitá pro vytváření a udržení expertní pozice organizace.
Konzultace, které poskytujeme, se týkají obvykle odborných otázek ve vzdělávání, případně poskytujeme 

http://www.extratrida.cz/
http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html
http://www.extratrida.cz/jak-to-funguje/
http://www.extratrida.cz/projekt/www/galerie-projektu/?zobrazit=projekty


konzultace pro NNO v oblasti PR a mediální práce. Ve vzdělávání se zaměřujeme na problematiku práce 
s médii. V této oblasti jsme realizovali pod hlavičkou Nadace Via a Neziskovky.cz několik seminářů mediální 
práce.

V souvislosti s konkurzy na ředitele škol jsme v roce 2012 poskytovali také konzultace starostům obcí 
a měst. Vypracovali jsme orientační okruhy otázek pro účastníky konkurzů, včetně komentáře, který mohl 
výběrovým komisím pomoci zorientovat se v odborných otázkách. Tyto informace jsme dále volně šířili přes 
Svaz měst a obcí, v týdeníku beduin a prostřednictvím našeho webu

7
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Zakladatelé
Tomáš Feřtek
Zdeněk Slejška
Lucie Slejšková

Orgány společnosti
Správní rada
Silvie Pýchová – předsedkyně
Jitka Jilemická
Marek Herman
Marta Anna Petrášová
Jiří Stárek
Tomáš Feřtek

Dozorčí rada
Martin Ježek – předseda
Hana Lehovcová
Martina Odvárková

Spolupracovníci
V roce 2012 došlo ke změně na vedoucím postu projektu Rodiče vítáni – manažerkou projektu Rodiče vítáni 
se stala Gabriela Kynclová, administrativní pracovnicí značky Petra Pešková.

Se spuštěním dalších projektů se EDUin rozrostl o nové kolegy:
Extra třída: Silvie Pýchová a Vojtěch Hurych
Dejme českému školství vizi a stabilitu: Jaroslava Simonová, Tamara Kováčová
Česko mluví o vzdělávání: Kateřina Lánská

Celkem v roce 2012 pracovalo pro EDUin stabilně 14 pracovníků.

S EDUin dále spolupracuje jednorázově, ale i systematicky a dlouhodobě několik odborníků a významných 
osobností. Sdružuje je tzv. Expertní panel EDUin.
Dlouhodobá spolupráce existuje s občanským sdružením SKAV.
EDUin může plně fungovat také díky jejich nasazení a aktivitě, kterou velkoryse vynakládají. Děkujeme všem 
za jejich pomoc a nápady.



Partneři
SKAV, o. s. - expertní spolupráce a společná organizace pravidelných Kulatých stolů ke vzdělávací politice
Yinachi, s. r. o. - partner značky Rodiče vítáni
PerfectCrowd, s. r. o. - spolupráce na výzkumu ke značce Rodiče vítáni
Ccom, s. r. o. - poskytnutí prostor pro jednání správní rady a sídla organizace
kameraman.cz - natáčení vystoupení na Kulatých stolech

Mediální partnerství, spolupráce
Nadace VIA - spolupráce při organizování mediálních seminářů pro NNO
Česko hledá budoucnost - expertní spolupráce
Centrum současného umění DOX – partnerství při organizování konference Rodiče vítáni

Fundraisingové aktivity
Grant Dejme českému školství vizi a stabilitu - grant od nadace Open Society Fund Praha, jeho základem je 
prosazování vzniku Národního programu vzdělávání prostřednictvím různých cest ‒ právně, mediálně, prací 
s odbornou komunitou a pomocí lobbingu
Bageteria – partner konference Rodiče vítáni, zajišťující občerstvení a finanční podporu 
VZP – partner značky Rodiče vítáni
České dráhy – partner značky Rodiče vítáni
IBM ČR – grant na kampaň Česko mluví o vzdělávání pro rok 2013
Google ČR – grant na kampaň Česko mluví o vzdělávání pro rok 2013

Individuální dárcovství 
V roce 2012 byl z hlediska individuálního dárcovství přelomový. 79 individuálních dárců nám věnovalo 
celkem 55.591 Kč. Většina byla jednorázovými dárci, ale počet pravidelných se zvýšil na 14. Nejvíce dárců 
přispělo na vydávání elektronického bulletinu beduin a druhou nejpodporovanější aktivitou bylo vydávání 
placek Stydím se za ministra školství. Děkujeme všem za jejich příspěvky!

Individuální dárci
Albrecht Petr
Bajgar Matěj
Balíková Radka
Balogová Lenka
Bělohlávková Jana
Bouda Tomáš
Breu Alena
Burkovicová Radmila
Černochová Miroslava
Dopita Tomáš
Dvořák Dominik
Fencl Martin
Froněk Jan
Gal Kateřina
Heribanová Miroslva
Hofmann Eduard
Hosenseidlová Milena
Chvál Martin
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Chýlová Tereza
Jančová Hana
Jelínek  Tomáš
Kadlecová Táňa
Kalous  Jaroslav
Klečková Gabriela
Krátký Petr
Krupka Michal
Krušinová Patricie
Křížová Stanislava
Kubíčková Eva
Lukáš Richard
Marelová Jitka
Marques Karin
Matyáš Ondřej
Melcherová Lenka
Mleziva Jan
Monček Jindřich

Moree Dana
Mouteníková Lenka
Mráček Jakub
Neubauer Jakub
Nováčková Jana
Nováková Zdislava
Olivíková Romana
Petrovská Kamila
Poláček Mojmír
Pulcová Eva
Riško Rostislav
Sedláček Bohuslav
Slejšková Marie
Smékalová Etel
Sokol Peter
Stehlík  Ivo
Stiburek Šimon
Straková Jana

Šamšulová Jana
Švehla Eduard
Václavík Marek
Varhanová Alena
Večerková Dana
Vítková Eva
Vošahlíková Tereza
Zajíček Zdeněk
Zouhar Jan
Žaludová Jana
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Výkaz zisků a ztráty

Rozvaha

Náklady  Hlavní činnost Hospodářská činnost Činnost celkem

I. Spotřebované nákupy 73 0 73
II. Služby 1628 0 1628
III. Osobní náklady  286 0 286

IV. Dane a poplatky 1 0 1
V. Ostatní náklady 3 0 3
VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba 
rezerv a opr. položek 

0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0
VIII. Daň z příjmu 0 0 0
Náklady celkem 1991 0 1991

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Činnost celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za
zboží 

481 0 481

II. Změny stavu
vnitroorganizačních zásob

0 0 0

III. Aktivace 0 0 0
IV. Ostatní výnosy 0 0 0
V. Tržby z prodeje majetku,
zúčtování rezerv a opr. položek

0 0 0

VI. Přijaté příspěvky 1361 0 1361
VII. Provozní dotace 0 0 0
Výnosy celkem 1843 0 1843
Hospodářský výsledek před 
zdaněním

-149 0 -149

Hospodářský výsledek po 
zdanění

-149 0 -149

Aktiva Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek

A.III. Dlouhodobý finanční majetek

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem 265 871
B.I. Zásoby

B.II. Pohledávky 101 114
B.III. Krátkodobý finanční majetek 164 756
1. Pokladna 1 21
3. Bankovní účty 163 736
B.IV. Jiná aktiva 1 1
AKTIVA CELKEM 265 871
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Pasiva Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období
A. Vlastní zdroje celkem 154 5
A.I. Jmění 15 15
A.II. Výsledek hospodaření 139 -10
B. Cizí zdroje 111 867
B.I. Rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky

B.III. Krátkodobé závazky 13 742
B.IV. Jiná pasiva 98 124
PASIVA CELKEM 265 871

Zhodnocení základních údajů v účetní závěrce
Účetní závěrka byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání. 

Výsledek hospodaření za rok 2012 byl z hlediska účetního záporný -149 000,- Kč. Vzhledem ke kladnému 
výsledku v roce 2011 jsme však měli celkový výsledek vyrovnaný. Rok 2012 byl však z hlediska nárůstu 
finančních prostředků enormní (viz graf 1). 
Podíleli se na něm především tři aktivity:
1/ příjem ze značky Rodiče vítáni – certifikace škol a prodej knihy,
2/ rozjezd programu Extra třída, který byl realizován ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco,
3/ grant Open Society Fund Praha.

Pro zajímavost přikládáme dva grafy, které ukazují rozložení finančního portfolia (graf 2) a zároveň 
nákladů (graf 3) spojených s provozem organizace. Z těchto grafů lze vyčíst, že se nám daří získávat finanční 
prostředky na realizaci našich činností od soukromého sektoru, soukromých nadací a vlastní činností. 
Největší část prostředků plyne na zajištění běhu jednotlivých projektů a chodu organizace, případně za služby 
spojené s naší činností (programování, grafika, pronájem apod.).

graf 1
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graf 2

graf 3
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