


Úvodní slovo

Milí přátelé,

v květnu 2012 oslavil EDUin dvouleté výročí své existence. Oproti loňskému 
roku přibylo činností, projektů i spolupracovníků. Máme za sebou mediální práci 
v několika kauzách (státní maturity, testování žáků, revize kurikula). Vnímáme 
tento vývoj jako pozitivní, nese s sebou ovšem také některá rizika, 
u nichž bychom se zde rádi zastavili.

Kroky, které ministerstvo školství podnikalo pod taktovkou exministra Josefa 
Dobeše, vedly k tomu, že jsme naši mediální práci maximálně zintenzivnili. 
A jelikož je již přirozenou reakcí člověka, že se mediálně věnuje více tématům 
sporným a kritizovaným, soustředil se EDUin také na ta rozhodnutí MŠMT, která 
byla vnímána jako problémová. I s tím rizikem, že začneme být částí veřejnosti 
posuzování především jako kritici ministerstva. Nahlíženo s odstupem času, 
mohla se situace vyvíjet jen ztěží jinak. Jsme nyní rádi, že přibylo témat, o nichž 
je možné informovat nebo o nich diskutovat, aniž by nutně vedly k vyhroceným 
sporům s MŠMT.

EDUin je navzdory všem kauzám, kterým se věnoval, zejména organizací, která 
chce nestranně informovat o podstatném dění ve vzdělávání, otevírat prostor 
diskusi, s respektem k různým názorům, nicméně se zachováním názoru vlast-
ního. Praktickým dokladem tohoto našeho poslání je řada činností, které jsme 
vykonávali v roce 2011 a v nichž dále pokračujeme. Ať už se jedná o pravidelnou 
mediální práci (beduin, tiskové zprávy...), konání osvětových a diskusních akcí 
(Kulaté stoly, Akvárium...), ale také o realizaci konkrétních projektů pro školy, 
které mají za cíl reálně přispět ke zlepšení podmínek škol 
a učitelů (Rodiče vítáni, DVPP.info). 

V roce 2012 nabídku konkrétních činností pro novináře, školy, učitele 
a veřejnost dále rozšíříme a doufáme, že budou našim klientům k užitku. 

Potvrzením, že naše práce má pro mnoho lidí smysl, je také rozšiřující se základna 
individuálních dárců, kteří přispívají (mnozí pravidelně) na naše aktivity, a i to, 
že jsme uspěli v žádosti o grant u Nadace Open Society Fund. Velice všem tímto 
děkujeme za podporu a vážíme si jí. Děkujeme také všem spolupracovníkům, 
kteří se s námi věnují tématu vzdělávání a jednotlivým kauzám, odborným 
konzultantům, kolegům i angažovaným občanům, kteří 
o vzdělávání zajímají. 

Přejme si, aby další rok bylo vzdělávání zase o něco více věcí nás všech.

Zdeněk Slejška    Silvie Pýchová
výkonný ředitel    předsedkyně správní rady
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Poslání a cíle

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 srozumitel-
nou 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 jednot-• 
livci, které se věnují jednotlivým 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 politiků a státním úřadům v oblasti • 
školství a vzdělávání. Dbáme na to, abychom byli opozicí věcnou  a spolu-
pracující
chceme oslovovat rodičovskou veřejnost a vysvětlovat jí, že je v jejím by-• 
tostném 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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Naše činnost
 
EDUinfo

Tiskové zprávy, články v masmédiích, mediální vystoupení

Z hlediska přítomnosti značky EDUin na mediálním trhu byl právě rok 2011 
zásadním obdobím. Jestliže jsme druhou polovinu předchozího roku 2010 
věnovali především tomu, aby nás odborná novinářská obec vnímala jako zdroj 
relevantních informací z oblasti vzdělávání, tedy abychom „byli zařazeni do 
adresáře“, rok 2011 byl pro nás rokem rozšíření povědomí o značce i mezi běžnou 
novinářskou obec.

Přelomovým bodem byla především státní maturita. Fakt, že se Ministerstvo 
školství rozhodlo utajit testová zadání, byl pro nás impulsem výrazněji se 
angažovat. Protože bylo třeba jednat rychle, rozhodli jsme se na našich stránkách 
zveřejnit uniklé testy a využili jsme i kontaktů na odbornou veřejnost k otevření 
diskuse nad korektností testových úloh. To samozřejmě výrazně zvedlo zájem o naše 
stránky, maturanti je vnímali jako veřejnou službu, čtenost tiskových zpráv 
a zájem novinářů o naše názory a vystoupení stoupl. Jestliže před červnem 2011 
se pohybovala měsíční četnost našich mediálních výstupů – tedy rozhlasových 
a televizních vystoupení a komentářů v tisku – zhruba okolo pěti šesti, s debatou 
kolem maturity se tato četnost zvedla zásadně, na dvacet až třicet měsíčně.

Maturitní debata, v níž byl EDUin výrazným subjektem, jasně oponující jak Minis-
terstvu školství, tak CERMATu, na existenci organizace upozornila 
i novináře, kteří se vzděláváním přímo nezabývají. K našemu překvapení tento 
trend zvýšeného zájmu, samozřejmě s výjimkou prázdnin, přetrval i ve chvíli, 
kdy během podzimu maturitní debata ustupovala do pozadí. Četnost mediálních 
výstupů se snížila jen asi o třetinu.

Máme v tuto chvíli v zásadě pravidelnou možnost komentovat vzdělávací politiku 
na zpravodajském kanálu ČT24, stále častěji i ve zpravodajství České televize, 
v diskusních pořadech na Radiožurnálu Českého rozhlasu a na komentářových 
stránkách deníků – nejčastěji v Mladé frontě Dnes a Lidových novinách, kde jsme 
během roku 2011 publikovali více než dvacet komentářů. Mohli jsme přitom 
postupně přejít od modelu „nabízím komentář“ k modelu „objednali si ode mne 
komentář“. Oba způsoby nyní kombinujeme. Komentář k některým událostem si 
vyžádají redakce samy, na jiné je dobré upozornit.

Sami oslovujeme redakce pravidelnými tiskovými zprávami. Obvyklá četnost 
jsou dvě tiskové zprávy týdně, ve vypjatých situacích ale publikujeme i pět zpráv 
a sdělení každý týden. Za rok 2011 jsme publikovali celkem 86 tiskových zpráv
V průběhu roku 2011 jsme mediálně pracovali na několika kauzách: již zmíněnou 
státní maturitu, plošné testování žáků v 5. a 9. třídách, revizi Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nebo například standardy 
vzdělávání.
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Beduin

Elektronický bulletin „beduin“ jsme i v roce 2011 vydávali s občasnými 
přestávkami v období prázdnin každé pondělí. Celkem beduin vyšel 43krát 
a byl rozesílán na deset tisíc elektronických adres.

Pro další období počítáme s rozšířením mediálního působení i do dalších žánrů. Rádi 
bychom spolupracovali s Českou televizí na vzdělávacích pořadech a specializovaných 
filmech orientovaných na rodičovskou veřejnost. Tato spolupráce se již rozbíhá.

Kulaté stoly, Akvária a konference

Zatímco vystoupení v rádiu a televizi slouží především k posílení povědomí o značce 
EDUin mezi novináři a veřejností, leckdy za cenu, že jsme vnímáni jako „ti, co 
jsou vždy proti“, ostatní akce, které pořádáme buď samostatně, nebo nejčastěji 
ve spolupráci se SKAV, mají sloužit k navázání kontaktů s co nejširším názorovým 
spektrem v rámci odborné veřejnosti. Tam se snažíme dávat cíleně najevo, že 
rádi dáme prostor jakkoli kontroverznímu a nám vzdálenému názoru. Snažíme 
se jasně rozlišovat funkci názorovou – prezentujeme v médiích svůj vyhraněný 
pohled na nějaký problém, a funkci moderátorskou – pořádáme akce, které 
umožní ostatním dát najevo své názory.

K tomu slouží především dva diskusní formáty. Kulaté stoly SKAV a EDUin, které 
se konají jednou měsíčně a jde o panelovou diskusi před zhruba padesáti až 
stohlavým publikem. Probírají se aktuální témata vzdělávací politiky (smysl 
plošného testování, financování regionálního školství atd.), systematicky se 
snažíme přizvat i zástupce státních úřadů. V roce 2011 se konalo deset kulatých 
stolů. Jejich výsledky publikujeme formou tiskových zpráv, audio a videozáznamů, 
které jsou dlouhodobě dostupného na webech pořádajících organizací.

Diskusní formát pojmenovaný Akvárium je naopak uzavřenou akcí pro zvané, 
z níž neexistují žádné mediální výstupy. Nepořádáme ji pravidelně, ale ad hoc               
k tématu, které odborná veřejnost vnímá jako aktuální. Jejím principem je 
uzavřená debata, kde je možné důkladně probrat s oponenty téma bez nebezpečí, 
že bude můj výrok mediálně zneužit. V roce 2011 jsme pořádali Akvárium 
dvakrát (prosím doplnit), opět jsme dbali na pokud možno široké názorové spek-
trum diskutujících.

Pravidelně se účastníme i organizace výroční konference SKAV, která se koná 
vždy jednou ročně. V roce 2011 se konala v květnu v Senátu na téma Autonomie, 
odpovědnost, kvalita ve školství. 

Rodiče vítáni

V srpnu 2011 jsme spustili značku Rodiče vítáni označující základní školy 
a víceletá gymnázia, která budují kvalitní spolupráci a komunikaci s rodiči svých žáků.
K zavedení značky jsme využili výsledky průzkumu “Chtějí rodiče spolupracovat 
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se školou?”společnosti Perfect Crowds z března–dubna 2011. Zúčastnilo se jej 
522 respondentů a výsledky ukázaly například to, že rodiče jsou ochotni škole 
naslouchat, zajímá je víc než jen prospěch jejich dítěte, jsou otevřeni 
i dalším aktivitám školy a její komunity, ale čekají, že pravidla a základní nastavení 
vzniknou na straně školy. Není tedy divu, že školy, které spolupráci cíleně nepod-
porují a nekultivují, potkávají na svých chodbách především stěžovatele a „rodiče-
aktivisty“ motivované nějakou nespokojeností.
Podrobné závěry výzkumu lze najít v grafické podobě zde: 1. část, 2. část, celý 
výzkum.

V srpnu 2011 jsme jako podporu značky Rodiče vítáni vydali v nákladu 2000 
ks knihu Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí, 
jejímž autorem je Tomáš Feřtek. Více jak stostránková publikace nabízí oběma 
stranám praktické příklady, návody, doporučení a pravidla, která je dobré 
dodržovat, má-li být komunikace mezi rodiči a školou přiměřeně nekonfliktní. 
Prolistovat knihu je možné zde, více informací lze najít zde.

Ke značce Rodiče vítáni se za rok 2011 (srpen–prosinec) přihlásilo 192 škol. 
Udělení značky je podmíněno splněním kritérií, která vymezují aspekty kvalitní 
spolupráce a komunikace školy s rodiči.
Školy se značkou je možné vyhledávat pomocí interaktivní online mapy.

Jako informační podpora značky byla vytvořena webová prezentace na 
www.rodicevitani.cz a certifikované školy záskaly každý měsíc v období říjen–
prosinec speciální Zpravodaj Rodiče vítáni. Na webu Rodiče vítáni začaly být 
uveřejňovány podpůrné články a příklady dobré praxe jako inspirace pro certi-
fikované i necertifikované školy a další zájemce.

DVPP.info

Na základě analýzy trhu a zkušenosti, že neexistuje souhrnné místo, na kterém by 
učitelé mohli hledat nabídku dalšího vzdělávání, jsme vytvořili portál dvpp.info. 
Tento portál má ambici stát se důležitou mapou nabídky různých vzdělavatelů. 
Portál byl spuštěn v červnu 2011 a do konce roku jsme pro něj získali kolem 40 
inzerentů z řad vzdělávacích organizací a samostatných lektorů. 
Portál je součástí našeho samofinančního plánu, který by nám měl pokrývat 
určitou část nákladů spojených s provozem organizace. V prvním roce fungování 
však šlo především o investiční záležitost, ke které nám přispěl projekt Zdravá 
abeceda, za což děkujeme!

Konzultace a vzdělávání 

Vzhledem k velmi dobrým výsledkům v naší mediální práci a zkušenostem, které 
mají jednotliví členové týmu, jsme si mohli dovolit nabídnout především nez-
iskovým organizacím konzultace v oblasti práce s médii a PR. Zároveň jsme si 
vyzkoušeli realizaci seminářů, které jsme nabídli kolegům z jiných neziskových 
organizací, viz níže.
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Mediální semináře – vzdělání pro kolegy

Pořádání mediálních seminářů je spíše doplňkovou činností EDUin. Dlouhodobá 
zkušenost při spolupráci s jinými organizacemi ale ukazuje, že omezená mediální 
gramotnost je častou příčinou frustrace a pocitu neúspěšnosti. Vzhledem k 
tomu, že sami se na mediální práci specializujeme a máme i dlouholeté lektorské 
zkušenosti v této oblasti, rozhodli jsme se nabízet cyklus jednodenních mediál-
ních seminářů. Zatím nejčastěji opakovaným je seminář Jak nabídnout své téma 
médiím, jehož smyslem je naučit se dívat na práci neziskových organizací pohle-
dem novináře a umět mu své téma efektivně nabídnout. Součástí semináře jsou 
i podrobné informace 
o pravidlech, na nichž je postaven chod redakcí. V pokračovacích seminářích mají 
zájemci možnost naučit se psát tiskovou zprávu, blog či komentář, případně nap-
lánovat mediální kampaň. V roce 2011 jsme uspořádali takový seminář jednou ve 
vlastní režii a další semináře pak ve spolupráci s Nadací VIA a firmou T-Mobile.
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Lidé

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
EDUin se v roce 2011 rozrostl o 2 stabilní členy týmu:
Kateřina Kubešová ‒ manažerka značky Rodiče vítáni
Dalibor Naar ‒ manažer projektu DVPP info.

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 jen díky jejich nasazení a aktivitě, kterou velkoryse 
vynakládají. Děkujeme všem za jejich pomoc a nápady.
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Partneři a dárci

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
Webináře ‒ organizace webinářů z kulatých stolů
kameraman.cz ‒ natáčení vystoupení na kulatých stolech

mediální partnerství, spolupráce
Inovace ve výuce ‒ partnerství při konferenci název
Science cafe ‒ spolupráce při organizaci dvou seminářů s tématem vzdělávání
Nadace VIA ‒ spolupráce při organizování mediálních seminářů pro NNO
Restart ‒ mediální podpora a konzultace
Česko hledá budoucnost ‒ expertní spolupráce

foundraisingové aktivity
Grant Dejme českému školství vizi a stabilitu ‒ grant od nadace Open Soci-
ety Fund Praha, jeho základem je prosazování vzniku Národního programu 
vzdělávání prostřednictvím různých cest ‒ právně, mediálně, prací s odbornou 
komunitou a pomocí lobbingu

Individuální dárcovství 
v roce 2011 jsme se stali díky své stabilní činnosti důvěryhodnější organizací i 
pro individuální dárce; proti roku 2010, kdy jsme začali se třemi dárci, podařilo 
jich v tomto roce získat již 33, přičemž někteří z nich byli pravidelnými dárci; 
nejvíce dárců přispělo na vydávání elektronického bulletinu beduina ‒ děkujeme 
všem za jejich příspěvky!

Individuální dárci
Pavel Bohm
Zuzana Braunová
Jitka Černá
Božica Grundová
Eva Hrachovcová
Jana Hrubá
Hana Jančová
Jaroslav Kalous
Gabriela Klečková
Štěpánka Klumparová
Jitka Kmentová
Karel Lippmann
Michaela Mačátová
Petr Matějů
Klára Matoušková
Petra Musilová
Andrej Novik
Marie Pojerová 9

Karel Prager
Rostislav Riško
Ivan Růžička
Eva Sattigová
Bohumil Sedláček
Šimon Stibůrek
Jana Straková
Iva Stratilová
Petra Šebešová
Jana Šeclová
Helena Štěpánková
Hana Vacková
Marek Václavík
Martin Vonášek
Jana Žaludová
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Zpráva o hospodaření

Výkaz zisků a ztráty

Rozvaha

Náklady  Hlavní činnost Hospodářská činnost Činnost celkem 

I. Spotřebované nákupy 12 0 12 

II. Služby 424 0 424 

III. Osobní náklady   14 0 14 

IV. Dane a poplatky 0 0 0 

V. Ostatní náklady 2 0 2 

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 452 0 452 

 

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Činnost celkem 

I. Tržby za vlastní výkony 
a za 
zboží 

590 0 590 

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 31 0 31 

VII. Provozní dotace 0 0 0 

Výnosy celkem 621 0 621 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 

169 0 169 

Hospodářský výsledek po 
zdanění 

169 0 169 

 
 
 
  
 
 
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 4 265 

B.I. Zásoby   

B.II. Pohledávky  101 

B.III. Krátkodobý finanční majetek 4 164 

1. Pokladna  1 

3. Bankovní účty  163 

B.IV. Jiná aktiva  1 

AKTIVA CELKEM 4 265 

 

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

A. Vlastní zdroje celkem -16 154 

A.I. Jmění 15 15 

A.II. Výsledek hospodaření -31 139 

B. Cizí zdroje 20 111 

B.I. Rezervy   

B.II. Dlouhodobé závazky   

B.III. Krátkodobé závazky 20 13 

B.IV. Jiná pasiva  98 

PASIVA CELKEM 4 265 
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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 2011 byl kladný výsledek 169 000,- Kč. Podíleli se 
na něm především tři aktivity:
1/ rozjezd značky Rodiče vítáni s přispěním partnera komunikačního studia 
Yinachi, s. r. o.,
2/ spuštění portálu dvpp.info, kde nabízíme inzertní prostor vzdělavatelům,
3/ individuální dárcovství.

I v roce 2011 byla velká část práce odvedená jednotlivci v dobrovolnickém módu. 
Pokud bychom vyčíslili penězi práci, která byla odvedena, došli bychom bezmála 
k částce 500.000,- Kč.

 
 
 
Aktiva Stav k prvnímu dni účet. období 

 
Stav k poslednímu dni účet. 
období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

A.I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
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B.III. Krátkodobý finanční majetek 4 164 

1. Pokladna  1 

3. Bankovní účty  163 

B.IV. Jiná aktiva  1 

AKTIVA CELKEM 4 265 

 

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

A. Vlastní zdroje celkem -16 154 

A.I. Jmění 15 15 

A.II. Výsledek hospodaření -31 139 

B. Cizí zdroje 20 111 

B.I. Rezervy   

B.II. Dlouhodobé závazky   

B.III. Krátkodobé závazky 20 13 
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PASIVA CELKEM 4 265 
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