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Při zpětném ohlédnutí za rokem 2015 musíme konstatovat, že to byl rok velice nabitý 
a dělný. První polovina roku byla ještě ve znamení dílčích personálních změn, ale jádro 
spolupracovníků se již vytříbilo a zmenšilo. Vznikl tak stabilní tým, který po bouři 
vykazoval dobrou kondici a výkonnost. Překonali jsme i drobné finanční rozkolísání    
a stabilizovali nová dlouhodobější partnerství.

V roce 2015 opět vznikly zajímavé počiny. Rozjeli jsme novou soutěž sCoolWeb se za-
jímavými partnery. V rámci Měst vzdělávání jsme vyzkoušeli neobvyklé podoby 
vzdělávání tzv. streatteachingu a začali pracovat na EDUmapě, která mapuje 
vzdělávací příležitosti v regionech. Založili jsme Alianci pro otevřené vzdělávání          
a zrealizovali různé aktivity na zviditelnění této problematiky. Rozšířili jsme svou 
mezinárodní spolupráci, jak v rámci otevřeného vzdělávání, tak i ve spojitosti se stře-
doevropskou Ashokou. Ve spolupráci s výtvarníkem Vojtou Šedou jsme začali 
publikovat kreslené stripy Orbis Fictus glosující aktuální témata a Tomáš Feřtek 
napsal popularizační knihu Co nového ve vzdělávání. Ve výdělečné činnosti se nám 
dařilo do té míry, že jsme se stali plátci DPH. Zajímavé úspěchy jsme zaznamenali v po-
době ocenění – webová aplikace Co umím získala Národní cenu kariérového pora-
denství  za inovativní nástroj. V rámci mapování společenských inovátorů Ashoky byl 
EDUin v samém centru dění a na podzim jsme se stali finalisty Neziskovky roku. 
Významnou poctou bylo partnerství prestižní akce Forum 2000 věnované vzdělávání. 
Spolupracovníci EDUinu zasedli v porotách významných cen Via Bona, Gratias Tibi 
nebo Společensky prospěšný podnikatel roku EY.

Po pěti letech činnosti jsme také velice pečlivě zmapovali svou činnost a dělali si různé 
evaluace a ohlédnutí. Proběhlo dotazníkové šetření v rámci značky Rodiče vítáni, 
dotazníkový průzkum mezi našimi individuálními dárci i odběrateli Beduinu, vyhod-
nocení monitoringu mediální práce a sociálních sítí. Ze všech šetření vyšla zajímavá 
doporučení, jimiž se řídíme ve své další činnosti.

Z předškoláka se tak postupně stává školák a věříme, že bude stejně úspěšný, jako 
bylo těch prvních pět let naší činnosti.
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neexistuje zde 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 nezá-
vislé 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.

ve školách probíhá již několik let reforma vzdělávání, ale stává se, že mnohdy 
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 ve-
řejnému dialogu o problematice vzdělávání.

Důvody vzniku:

Naším cílem je:

propojovat a aktivizovat odbornou veřejnost a neziskové organizace v oblasti vzdě-
lávání. Věříme, že vzájemná spolupráce je nutná a přinese výsledky.

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

oslovovat rodičovskou veřejnost a vysvětlovat jí, že je v jejím bytostném zájmu podpo-
rovat školu, kam chodí jejich děti. Snažíme se, aby rodiče rozuměli, co a proč se ve ško-
lách s jejich dětmi děje, a byli poučenými a náročnými klienty vzdělávacích institucí.

4.

Jsme obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2010.



Činnost společnosti se dělí na tři hlavní směry. Základní činností je práce 
komunikační sekce. Nejedná se v našem případě o pouhou podporu, ale      
o jednu z hlavních činností, kterou společnost vykonává. Druhou oblast 
činnosti zajišťuje sekce programová, v níž se snažíme o propojení různých 
skupin, které by na rozvoji vzdělávání měly spolupracovat. Třetí oblastí 
naší činnosti jsou služby, v nichž nabízíme naši expertizu partnerům, reali-

zujeme soutěže a provozujeme online služby.

NAŠE 
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PROGRAMY SLUŽBY

KOMUNIKACE
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Záměrem pořadu vznikajícího ve spolupráci s internetovou 
televizí Stream bylo vytvořit dlouhodobě dostupnou videoen-
cyklopedii pro rodiče, která by jim uměla poradit v běžných 
situacích, s nimiž se ve školách setkávají. Zároveň bylo naším 
cílem ukázat příklady dobré praxe ve školách. Pořad se na Tv 
Stream vysílal od září 2014 do června 2015 jako týdeník, délka 
epizody se pohybuje od čtyř do šesti minut. Celkem měl pořad 

Sekce KOMUNIKACE – informační a komunikační činnost

Sekce 
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Sledujeme aktuální dění ve školství a vzdělávání a pravidelně jej komentujeme. Vydá-
váme tiskové zprávy, tisková prohlášení, píšeme komentáře, kontaktujeme média, 
připravujeme multimediální sdělení. Usilujeme o aktuálnost informací a nestrannost 
pohledů. Naší cílovou skupinou jsou novináři, kterým poskytujeme informační servis, 
a širší veřejnost, pro kterou připravujeme různé typy mediálních sdělení, např. pra-
videlný týdenní zpravodaj .Beduin

V oblasti komunikace byl rok 2015 velmi rušný a bohatý. Jak webová prezentace 
EDUin, tak její informační vlajková loď, týdenní newsletter Beduin, změnily během 

léta svou podobu podle nového loga. V souvislosti s aktualizací designu pro-
běhly i technické úpravy webu, např. nová strukturace HP, případně nové 
řešení komentářů pod články.

Mezi čtenáři Beduinu byl proveden průzkum a pořízena základní sociodemo-
grafie a obraz postojů a názorů čtenářů. Beduin je čten zejména lidmi v Praze 

a okolí (dohromady 44 %), v dalších krajích je rozložení poměrně rovnoměrné. 
Téměř ⅘ čtenářů tvoří lidé ve věku 30 – 60 let. Z profesního hlediska jde téměř  

z poloviny o učitele (MŠ, ZŠ a SŠ, celkově 47 %), následují čtenáři z neziskového   
(15 %) a soukromého sektoru (14 %). Lidé z akademického prostředí jsou zastoupe-    
ni 7 %.

Komunikaci na sociálních sítích se podařilo během roku 2015 standardizovat. EDUin 
se soustředil zejména na Facebook a Twitter, na obou sítích pravidelným tempem 
narůstá počet sledujících (k 31. 12. 2015 Facebook 4 685 fanoušků, Twitter 1 003 sle-
dujících). Součástí standardizace je i společný postup při výběru témat a článků        
pro sociální sítě a do newsletteru Beduin.

Z hlediska komunikace vůči médiím opět narostl počet mediálních výskytů. V součas-
nosti má EDUin zhruba 1,5 mediálních záznamů denně. Mediální pokrytí je relativně 
rovnoměrné, dominují plošné deníky, časopisy a internetové servery a veřejnoprávní 
rozhlas a televize. Největší podíl mediálních záznamů tvoří vyžádané reference k té-
matům mediální agendy (inkluze, změny na ministerstvu, financování školství, novely 
vzdělávací legislativy, kariérní řád atp.). Významnou část tvoří vlastní komentáře      
ke vzdělávací problematice (nejčastěji Respekt, HN, LN, MF Dnes).

Během podzimu byl podruhé zpracován Audit vzdělávacího systému v ČR, tentokrát 
za přispění externích odborníků na vzdělávací politiku. EDUin také za přispění Nor-
ských fondů zpracoval studii o skandinávských zkušenostech se zaváděním inkluze   
do vzdělávání. Studie vyjde v březnu 2016. Tomáš Feřtek vydal u nakladatelství Nová 
beseda knihu Co je nového ve vzdělávání.

VŠI VE ŠKOLE

http://www.eduin.cz/category/beduin/
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přes 3 miliony zhlédnutí. Podařilo se oslovit tu část rodičovské 
populace, k níž je obtížné dopravit informace prostřednictvím 
deníků a zpravodajských časopisů. Zároveň si náš tým, který     
na pořadu spolupracoval (za EDUin Iva Málková a Vítek Březka 
jako moderátoři, Tomáš Feřtek jako scénárista), mohl vyzkoušet, 
na jaká témata a způsob oslovení tento typ publika nejlépe 
reaguje. Jednotlivé epizody jsou trvale dostupné na stránkách 
televize.

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Díky podpoře Nadace Open Society Fundation se v roce 2015 po-
dařilo v Česku poprvé uvést Týden otevřeného vzdělávání s na-
bídkou více než dvacítkou vzdělávacích akcí v Praze i v regionech. 
Byl spuštěn web  a založena Alian-www.otevrenevzdelavani.cz
ce pro otevřené vzdělávání. Členství je navázáno na podpis 
Charty Aliance pro otevřené vzdělávání. Více než tři desítky 
významných vzdělavatelů, firem či médií se tak přihlásily k pro-
pagaci vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích 
materiálů či k napomáhání naplňování cílů vládních strategií, 
které podporují otevřené a digitální vzdělávání. Důležitou částí 
práce aliance je podpora možnosti volně nakládat s výstupy, 
které jsou financované z veřejných zdrojů. Pro naplňování cílů 
byla proto vytvořena koordinační a legislativní skupina. Význam-
nou činností je i představování trendů z oblasti otevřeného 
vzdělávání ze zahraničí, proto jsme se zúčastnili konferencí          
a workshopů ve Vancouveru, Varšavě, v Paříži a Bruselu. Podařilo 
se taktéž zasíťovat alianci mezi významné světové aktéry 
otevřeného vzdělávání, jako je např. umístění na OER World Map 
či spolupráce s Creative Commons.

Projekt Chci učit hledá cesty, jak udělat z učitelské profese pres-
tižní a ceněné povolání. Web který je součástí www.chciucit.cz, 
projektu, představuje formou filmových medailonků inspirativní 
učitelské osobnosti, nabízí možnosti ocenění konkrétních 
učitelů či nabízí veřejnosti možnost vyzkoušet si roli učitele. V ro-
ce 2015 si tak učitelskou profesi vyzkoušela např. čtveřice mana-
žerů z J&T Banky. 

KAMPAŇ CHCI UČIT

https://www.stream.cz/porady/vsi-ve-skole
https://www.stream.cz/porady/vsi-ve-skole
http://www.otevrenevzdelavani.cz/
http://www.chciucit.cz/


Projekt určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit 
rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči jejich žáků          
a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. EDUin 
uděluje školám splňujícím určitá kritéria značku Rodiče vítáni       
a motivuje je k další práci na tomto tématu.

V prosinci bylo do projektu aktivně zapojeno 440 škol z celkové-
ho počtu 671 registrovaných. 20. října 2015 se uskutečnila již 
čtvrtá konference programu Rodiče vítáni, tentokrát v ZŠ Kun-
ratice na téma Škola a rodiče – jak podporovat aktivní spolupráci. 
V březnu byla spuštěna certifikace mateřských škol a před letní-
mi prázdninami byl ve školách zapojených do programu Rodiče 
vítáni zrealizován rozsáhlý průzkum ohledně přínosu této 
značky pro školy. V průběhu školního roku jsme do zapojených 
škol každý měsíc zasílali Zpravodaj Rodiče vítáni. Novinkou v pro-
gramu byly „rodičovské” hospitace ve školách, které zrealizoval 
Tomáš Feřtek ve více než desítce škol od září 2015.

Program pro všechny školy v ČR. Žáci 7. – 9. tříd těchto škol mají 
možnost získat grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu, 
který obohatí život místní komunity a bude mít pozitivní dopad 
na život v jejich obci či městě. Žáci projekt sami vymýšlí, plánují    
a realizují, za pomoci svého učitele, patrona projektu. Program 
disponuje vlastní, zcela originální propracovanou metodikou  
pro školy.

V prvním pololetí 2015 bylo v rámci třetí výzvy úspěšně dokon-
čeno 33 projektů. Seznámit se s nimi můžete v Galerii projektů  
na stránkách . Ze šesti z nich byl ve spolupráci      www.extratrida.cz
s Učíme se příběhy pořízen filmový dokument, který zachycuje 
činnost žáků (dostupný zde: www.extratrida.cz/podivejte-se-na-
videodokumenty-o-realizovanych-projektech). V roce 2015 se 
poprvé konala konference programu Extra třída, a to 25. 3. v pro-
storách PwC v Praze 4. Zúčastnilo se jí přes 140 účastníků (žáci     
a učitelé ze škol zapojených do programu), kteří měli možnost 
získat nové informace od svých zkušenějších kolegů z minulého 
ročníku a dovzdělat se v rámci workshopů. Reportáž z Extra kon-
ference a z jednoho Extra projektu natáčela i Česká televize    
pro pořad Zprávičky.

Do čtvrté výzvy, která byla vyhlášena v červnu a ukončena v listo-
padu 2015, se přihlásilo 48 projektů a 46 z nich získalo finanční 
podporu. Celkově byla školám vyplacena částka 1.238.649 Kč.

Projekt, který má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v regionech. 

Sekce PROGRAMY – tvorba a realizace projektů
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EDUin realizuje vlastní programy v oblasti vzdělávání, které neustále rozvíjí. V roce 
2015 jsme stejně jako v předchozích letech organizovali tři programy: Rodiče vítáni, 
Extra třída a Města vzdělávání.

RODIČE VÍTÁNI

EXTRA TŘÍDA

http://www.extratrida.cz/
http://www.extratrida.cz/podivejte-se-na-videodokumenty-o-realizovanych-projektech/
http://www.extratrida.cz/podivejte-se-na-videodokumenty-o-realizovanych-projektech/
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Chceme pomoci představitelům municipalit zpřesnit priority      
v oblasti vzdělávání a najít strategie, jak je postupně naplňovat. 
Pomáháme propojit jednotlivé významné zástupce různých 
sektorů a vytvořit lokální partnerství, která v dlouhodobém 
horizontu realizují strategii vzdělávání. Projekt se zaměřuje      
na téma vzdělávání v nejširším slova smyslu (formálním i nefor-
málním) a využívá všech mechanismů a institucí, které ve vzdělá-
vání fungují (školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organi-
zace atd.).

V roce 2015 se ve třech městech (Dvůr Králové nad Labem, Kutná 
Hora a Svitavy), kde působil EDUin v předchozím roce, podařilo 
díky podpoře Nadace Karla Janečka navázat na již vytvořenou 
strategii celoživotního vzdělávání a rozvíjet společně naplánova-
né aktivity. Byly realizovány projekty typu: online stezky vytvo-
řené žáky místních středních škol (Dvůr Králové nad Labem, 
Kutná Hora), prostor pro učení v přírodě s knihobudkou (Svita-
vy), propojení Měst vzdělávání a Extra třídy (Kutná Hora), 
šachové stolky ve veřejném prostoru (Dvůr Králové nad Labem), 
žákovské zastupitelstvo (Dvůr Králové nad Labem). V každém 
městě fungují minimálně dva ambasadoři Měst vzdělávání, kteří 
jsou spolu navzájem a s EDUin v pravidelném kontaktu. V říjnu 
vyšlo 1. číslo Newsletteru Města vzdělávání. V rámci programu 
byla také započata práce na tzv. EDUmapě, novém projektu 
EDUin, jehož cílem je popsat a zprostředkovat lokální příležitosti 
pro učení. V polovině roku 2015 se novým městem, které se 
zapojilo do programu Města vzdělávání, stal Chomutov, a to díky 
finanční podpoře Nadace OSF Praha.

9.

MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ



V rámci sekce služeb se dělíme o své expertní zázemí a realizujeme aktivity, které 
podporují proměnu vzdělávání. EDUin sdružuje významné odborníky, proto ve spolu-
práci s nimi nabízí služby jak profesionálům (zřizovatelům, ředitelům, pedagogům), 
tak široké veřejnosti. Součástí sekce služeb je i realizace soutěží a nabídka webových 
nástrojů směřujících do oblasti celoživotního učení.  

Cena Eduína byla založena v roce 2013 a chce oceňovat inovativ-
ní projekty a přístupy ve vzdělávání. Nezaměřuje se pouze          
na oblast formálního vzdělávání, nominovat je možné jakýkoli 
projekt či iniciativu, která přináší něco nového, ale zároveň již 
prověřeného nejméně ročním úspěšným fungováním. Ceny jsou 
vyhlašovány v několika kategoriích.

Cena za inovace ve vzdělávání vstoupila v roce 2015 do svého 
třetího ročníku a ukazuje se, že si i za tak krátkou dobu dokázala 
získat respekt odborné veřejnosti i médií. Sešlo se 68 nominací. 
Hodnotila opět sedmičlenná odborná porota v čele s proreform-
ní ředitelkou ZŠ Angel Ivou Cichoňovou. Slavnostní vyhlášení 
proběhlo 8. prosince 2015 v Mramorovém sále České spořitelny 
v Rytířské ulici v Praze 1 díky hlavnímu partnerovi ceny Nadaci 
Depositum Bonum.

Cenu odborné poroty získala na 1. místě  výuková simulace Čes-
koslovensko 38-89: Atentát jako společný projekt FF UK, MFF UK 
a ÚSD AV ČR. Vítězství v online hlasování o Cenu veřejnosti 
získala Dětská univerzita od Technické univerzity Liberec. Celko-
vě bylo jednotlivým projektům uděleno 4 014 hlasů. Do auly 
slávy za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání byla 
uvedena šéfredaktorka Učitelských listů Jana Hrubá. Kompletní 
výsledky a další informace lze nalézt na stránkách ceny Eduína.

Všechny nominované projekty v historii soutěže jsou zařazeny 
do katalogu ceny s vyhledávacími filtry, který slouží jako záso-
bárna inspirace.

V roce 2015 jsme se rozhodli zrealizovat vizi každoročně pořáda-
né celostátní soutěže o nejlepší web školy, která je určena       
pro základní a střední školy. Chceme, aby se školy skrze svůj web 
více otevíraly vnějšímu světu a poskytovaly o sobě relevantnější 
informace.

Soutěži byl vytvořen na míru vlastní administrační a hodnotící 
systém v prostředí Plus4U a vlastní webové stránky 
www.scoolweb.cz. Byla sestavena kritéria dobrého školního 
webu jako hodnotící standard pro soutěž, která mnoho škol 
převzalo pro sebehodnocení vlastních webových stránek. Při pří-
pravě soutěže jsme ve spolupráci s firmou Webnode provedli 
průzkum o webech mezi školami.

Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 136 škol, které hod-
notilo 76 hodnotitelů a následně v druhém kole sedmičlenná 
odborná porota. V hlasování veřejnosti bylo uděleno 4 868 
hlasů.

Sekce SLUŽBY 
– nabídka konzultačních, vzdělávacích a podpůrných služeb
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sCOOLWEB – SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH WEBŮ

http://www.eduina.cz/
http://www.scoolweb.cz/


Jako nejlepší weby byly vyhodnoceny:

Kategorie A (ZŠ neúplně organizované) – Základní škola a mateř-
ská škola Parentes, Praha
Kategorie B (ZŠ plně organizované) – Základní škola Kunratice, 
Praha 4
Kategorie C (střední školy) – Gymnázium Františka Palackého, 
Valašské Meziříčí

Slavnostní předání cen proběhlo na odborné konferenci věno-
vané školním webům, kterou jsme v závěru soutěže uspořádali.

Co umím je online aplikace vytvořená pro děti, jejich rodiče a uči-
tele, určená ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dí-
těte. Nejdůležitějším cílem je pozitivní motivace k dalšímu sebe-
rozvoji. Hlavním prvkem je portfolio, do něhož si dítě ukládá 
„důkazy” o svých výkonech ze všech oblastí, tedy ze školního          
i z mimoškolního prostředí. Tento důkaz může mít různou podo-
bu: fotografie, video, textový dokument, audionahrávka, ale i di-
gitální odznak. Nástroj pracuje se sebehodnocením i s plánová-
ním. Z uložených důkazů může dítě vytvářet výběry pro různé 
příležitosti (pro prarodiče, k přijímacím zkouškám apod.). 
Nástroj obsahuje i diagnostický modul, který na grafu ukazuje 
rovnoměrnost rozvoje osobnosti v osmi sledovaných oblastech.

Aplikaci jsme vyvinuli v roce 2014 a v roce 2015 jsme pokračovali 
s její propagací. Byl vyvinut workshop představující princip po-
zitivní motivace a odpilotován v rámci konference Rodiče vítáni.

Co umím získalo v září Národní cenu kariérového poradenství    
za inovativní nástroj. Ke konci roku 2015 bylo v aplikaci registro-
váno přes 1 500 uživatelů.

Projekt Veriod byl v roce 2014 spuštěn jako společný projekt 
organizací Gameleon, EDUin a Navreme Boheme. Jedná se          
o platformu pro vydávání a sbírání digitálních verifikačních 
odznaků. Ty fungují jako potvrzení, univerzální způsob, jak po-
znat, doložit, zaznamenat a sdílet životní úspěchy – a to mezi jed-
notlivci nebo mezi organizací a jejími klienty, mezi spolupracov-
níky či partnery.

Během roku 2015 jsme pokračovali v propagaci myšlenky digi-
tálních odznaků, vystoupili jsme na několika konferencích a se-
minářích (FF UK, UNYP), vyšel článek v časopise Řízení školy. 
Důležitá byla také účast EDUinu na mezinárodním školení o vyu-
žívání odznaků a gamifikačních prvků ve vzdělávání. Probíhala 
také jednání o využití odznaků v rámci projektů České televize 
(DIV) a v projektu EDUmapy.

Počet registrovaných organizací/jedinců dosáhl čísla 45. Jedná 
se o školy, Junáka, Scio, Domy dětí a mládeže, univerzity (UJEP     
v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita), neziskové organizace 
(např. YMCA Hradec Králové) i individuální lektory či konference. 
Ze všech registrovaných organizací je těch, které vydaly alespoň 
jeden odznak, celkem 28, celkově bylo vydáno 6 054 odznaků.

Sekce 
SLUŽBY
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CO UMÍM

VERIOD

http://www.parentes.cz/zakladni-skola-parentes-praha.html
http://www.parentes.cz/zakladni-skola-parentes-praha.html
http://www.zskunratice.cz/
http://www.zskunratice.cz/
http://www.gfpvm.cz/
http://www.gfpvm.cz/


Portál  mapuje nabídku vzdělavatelů. Pedagogové DVPP.info
mají možnost na tomto portálu vyhledávat akce dle vlastního 
zaměření. Portál je unikátní tím, že shromažďuje vzdělávací na-
bídku různých vzdělavatelů na jednom místě.

V roce 2015 pokračovala snaha o zvyšování počtu inzerentů      
na portálu. Počet vzdělavatelů se dařilo pomalu, ale setrvale zvy-
šovat, za rok 2015 jich bylo 70. Podařilo se vytvořit systém news-
letteru, s jehož pomocí si mohou pedagogové a ředitelé během 
jediné návštěvy našeho webu zvolit, jaké akce (např. z oblasti 
primární pedagogiky, fyziky, dějepisu) a v jakém kraji je zajímají – 
ty jim budou následně chodit přímo do jejich e-mailové schránky.

EDUpoint je místem pro získávání informací, síťování, diskuzi      
a řešení problémů v oblasti vzdělávání.

Navázali jsme na pilotní zkušenosti z roku 2014 a díky spolupráci 
se Skautským institutem se od března 2015 podařilo EDUpoint 
realizovat na Staroměstském náměstí v Praze, kde dramatur-
gicky navazuje na aktivity hostitelského institutu. V období 
březen – prosinec (mimo letních prázdnin) probíhaly každý měsíc 
čtyři různě zaměřené úterní akce: Peďák+ (pro studenty učitel-
ství a učitele), Otevřená třída (pro rodiče s dětmi), Akvárium 
(vedená debata s odborníky) a Debata s oponenty. Mimo pevné-
ho programového schématu tam proběhly i další akce, např. 
oslava Dne učitelů, Týden otevřeného vzdělávání, oslava 5. na-
rozenin EDUin, Education Hackaton 11-2015, setkání se Sestrou 
Cyril Mooney. V roce 2015 se akcí EDUpointu v Praze účastnilo 
cca 500 účastníků.

V roce 2015 vznikly také lokální EDUpointy, a to v Kyjově a Pel-
hřimově. Koordinují je s námi lokální spolupracovníci EDUinu. 
Akce tam probíhají každý měsíc, výjimečně jednou za dva měsíce. 
Obvyklá účast je kolem dvaceti pěti až třiceti osob na akci. 
Nejčastěji se jedná o panelové diskuze, někdy s úvodním delším 
vstupem jednoho odborníka. Připravuje se i lokální formát 
Otevřené třídy.

Sekce 
SLUŽBY

12.

DVPP.info

EDUpoint

Vzdělávání

EDUin je akreditovaný jako vzdělavatel poskytující DVPP (další vzdělávání pedago-
gických pracovníků). Uspořádal několik seminářů především na téma komunikace 
školy a rodičů. Na zakázku jsme realizovali i uzavřený seminář o vedení workshopů  
pro Gender Studies. Vydáno bylo 59 osvědčení o absolvování kurzu.

Dlouhodobě spolupracujeme s Akademií věd, kde učíme lektorské dovednosti v kur-
zech Základů vědecké práce. Lektorské dovednosti jsme vyučovali i na Fakultě archi-
tektury ČVUT Praha pro účastníky projektu Architekti ve škole. Těchto seminářů se     
v roce 2015 zúčastnilo zhruba 130 posluchačů.

Vyvinuli jsme metodiku prevence proti nenávistným projevům na internetu pro stu-
denty středních odborných škol a učilišť. Šlo o mezinárodní grant koordinovaný v ČR 
Multikulturním centrem. Metodika byla odpilotována ve středních odborných školách 
v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji.

http://www.dvpp.info/


Expertní konzultace

Mezi naše další služby patřily především individuální expertní konzultace, např.       
pro rodiče při výběru základní nebo střední školy, konzultace pro zřizovatele při kon-
kurzu na ředitele základních a středních škol a konzultace pro novináře. Připomínko-
vali jsme strategické a koncepční dokumenty jako Strategii 2020, Strategii digitálního 
vzdělávání, nová hodnotící kritéria České školní inspekce, oblast vzdělávání ve Stra-
tegickém plánu Hlavního města Prahy, novou verzi kariérního systému pro učitele       
a mnoho dalších dokumentů.

Dále jsme zpracovali několik odborných studií pro firmy působící v oblasti vzdělávání, 
z těch větších možno jmenovat studii proveditelnosti implementace vzdělávacího 
modelu P-Tech z USA do ČR pro firmu IBM. Pro Norské fondy sepsal Bob Kartous 
studii o inkluzi ve skandinávských vzdělávacích systémech.

Poskytujeme moderování a facilitaci diskuzí, z pravidelných akcí jmenujme kulaté 
stoly EDUin a SKAV, konference o vzdělávání (Forum 2000, Úspěch pro každého žáka, 
Rodiče vítáni, InoEduFest a mnoho a mnoho dalších). Facilitovali jsme skupiny pro in-
kluzivní konferenci pořádanou v Ostravě organizací Open Society Fund Praha. 
Působíme v několika Místních akčních plánech, pár dalších s námi konzultuje svoji 
činnost.

Sekce 
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Činnost EDUinu je založena na lidech a jejich know-how. Pro realizaci většiny činností 
je klíčové, jací lidé na aktivitách spolupracují. Základem celé činnosti je tým spolu-
pracovníků realizující činnosti jednotlivých sekcí (viz výše), který následně využívá 
další externisty. V rámci EDUinu se můžete potkat s následujícími lidmi.

 
LIDÉ

LIDÉ

Dozorčí rada
Martin Ježek – předseda
Hana Lehovcová
Eva Frankotová – zapsána do  rejstříku o.p.s. 23. 11. 2015

14.

Zakladatelé

Tomáš Feřtek
Zdeněk Slejška
Lucie Slejšková

Orgány společnosti

Správní rada
Silvie Pýchová – předsedkyně
Marek Herman
Marta Anna Petrášová
Jiří Stárek
Tomáš Feřtek
Jitka Jilemická – vymazána z rejstříku o.p.s. 27. 7. 2015
Peter Sokol – zapsán do rejstříku o.p.s. 23. 11. 2015

Spolupracovníci

Zdeněk Slejška – ředitel společnosti
Tomáš Feřtek – odborný konzultant
Libor Kočí – manažer Rodiče vítáni do června 2015
Kateřina Lánská – redaktorka webů, koordinátorka EDUinfo
Petra Pešková – administrátorka
Silvie Pýchová – vedoucí sekce Programy, metodička Extra třída
Tamara Kováčová – koordinátorka EDUpointu a projektu Otevřené 
                                      vzdělávání
Miroslav Hřebecký – vedoucí sekce Služby
Bob Kartous – vedoucí sekce Komunikace a tiskový mluvčí
Iva Tahová – koordinátorka programu Města vzdělávání a čtvrtého 
                         ročníku Extra třídy
Kristýna Švorcová – koordinátorka třetího ročníku Extra třídy
Michal Kaderka – analytik a projektový specialista
Richard Lukáš – koordinátor portálu dvpp.info
Miroslav Parvonic – koordinátor projektu Otevřeného vzdělávání 
                                       do května 2015
Kateřina Ježková – produkční do června 2015
Dana Musilová – produkční od července 2015, koordinátorka značky 
                                Rodiče vítáni
Jan Feřtek – programátor
Barbora Tichavová – koordinátorka individuálního dárcovství

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



Činnost EDUinu je možná především díky podpoře od různých partnerů a donorů. Fi-
nanční chod společnosti je zajištěn prostřednictvím podpory od soukromých 
společností a nadací. Určitou část finančních prostředků si dokážeme vydělat svou 
činností, nejmenší díl připadá prozatím na individuální dárce, kteří nás pravidelně či 
jednorázově podporují. Kromě finančního plnění má EDUin velké množství partnerů, 
kteří jej podporují jiným způsobem – od pronájmu prostor, přes partnerství v různých 
projektech až po pro bono služby, jako je např. tisk.

PARTNEŘI A DÁRCI

PARTNEŘI 
A DÁRCI
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Partnerství, spolupráce

Albatros Media – pro bono reklamní podpora Co umím
Ashoka – strategický partner organizace, finanční podpora 
                  ředitele organizace
C&COM, s. r. o. – poskytnutí prostor pro sídlo společnosti
CZ.nic – partnerství soutěže sCoolWeb
Česká televize – spolupráce v oblasti audiovizuální výchovy
Člověk v tísni – partnerství u ceny Gratias Tibi
Global vision – pro bono služby v soutěži sCoolWeb
Glopolis – spolupráce na kampani Měj se k světu
Hotel Adria Praha – pro bono služby v rámci ceny Eduína 2015
Magistrát hlavního města Prahy – partnerství konference 
                                                                  sCoolWeb
Nadace Depositum Bonum – partner ceny Eduína 2015
Nadace VIA – spolupráce při organizování mediálních seminářů 
                          pro NNO, partnerství u ceny Via Bona
PwC – pro bono pronájem konferenčních prostor pro Extra 
             konferenci
Řízení školy – mediální partnerství ceny Eduína 2015
Skautský institut – spolupráce v rámci prostor na Staroměst-
                                     ském náměstí
SKAV, Centrum současného umění DOX, Pomáháme školám 
k úspěchu, MŠMT – partnerství v rámci iniciativy Úspěch 
                                      pro každého žáka
SKAV, o. s. – expertní spolupráce a společná organizace 
                        pravidelných Kulatých stolů ke vzdělávací politice
Systém Magistr – mediální partnerství portálu dvpp.info
Unicorn – partnerství soutěže sCoolWeb
Webnode – partnerství soutěže sCoolWeb
Yinachi, s. r. o. – partner značky Rodiče vítáni

Fundraisingové aktivity

Albi – pro bono vytištění vizitek
InBorn – pro bono vedení inzertního systému AdWords
J&T Banka – finanční podpora programu Města vzdělávání 
                        a Chci učit
Nadace Karla Janečka – grant na program Města vzdělávání
Nadační fond Tesco – dlouhodobý finanční partner programu 
                                           Extra třída
NET4GAS – finanční podpora aktivit v rámci Měst vzdělávání
Open Society Fund Praha – grant na program Města vzdělávání
Open Society Fundation – grant na podporu Otevřeného 
                                                   vzdělávání
Stream.cz – finanční zajištění natáčení seriálu Vši ve škole
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Individuální dárcovství

V roce 2015 jsme díky individuálnímu dárcovství od 50 dárců 
získali 40.000 Kč. Peníze byly využity na vydávání elektronického 
bulletinu Beduin nebo na projekty realizované v programu Extra 
třída. Děkujeme všem našim pravidelným i jednorázovým 
dárcům za jejich příspěvky!

DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2015

Matěj Bajgar
Radka Balíková
Jana Balkovská
Zuzana Braunová
Kateřina Briová
Bára Čermáková
Jan Dvořák
Miloslava Fojtová
Kateřina Gal
Jana Habermannová
Luboš Janoud
Johana Jonáková
Lenka Kociánová
Stanislav Kokoška
Kateřina Kozáková
Petr a Yveta Krollovi
Patricie Krušinová
Rudolf Kryl
Kateřina Lukešová
Radek Macháč
Jana Mašková
Eva Matoušková
Ondřej Matyáš
Michaela Matysová

Patrik Mráz
Andrej Novik
Jan Pacner
Václav Pavelka
Tomáš Pavlas
Marta Plecitá
Jiří Procházka
Jitka Přerovská
Rostislav Riško
Petr Sládeček
Pavla Sovová
Vladimír Srb
Antonín Stupeň
Jindra Svitáková
Jan Šedo
Monika Tomíčková
Jitka Troníčková
Hana Vacková
Anna Vášová
Vladimíra Veselá
Michaela Záhumenská
Josef Zemek
Eva Zirhutová
PARES o.s.
ZŠ Děčín 32



Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace celkem

Provozní dotace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Spotřebované nákupy celkem

NÁKLADY

Spotřeba materiálu

Prodané zboží

Služby celkem

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Daně a poplatky celkem

Daň silniční

Ostatní náklady celkem

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného M

Tvorba zákonných opravných položek

NÁKLADY CELKEM

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

VÝNOSY

Tržby za prodej vlastních výrobků

Tržby z prodeje služeb

Ostatní výnosy celkem

Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky

VÝNOSY CELKEM

Daň z příjmů

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
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Výkaz zisku a ztráty

 1  Z důvodu přehlednosti je tabulka krácena o pole, v nichž byla 0.
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Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý majetek celkem

Samostatné hmotné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí

82 -1 069

Označ. Text Netto
Netto 

v minulém

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

Samostatným hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných movitých věcí

Zásoby celkem

Krátkodobý majetek celkem

Zboží na skladě a prodejnách

Pohledávky celkem

Odběratelé

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní přímé daně

jiné pohledávky

Opravná položka k pohledávkám

Krátkodobý finanční majetek celkem

Pokladna

Ceniny

Bankovní účty

Jiná aktiva celkem

Náklady příštích období

A. II.

A.

4.

A. IV.

7.

B. I.

B.

7.

B. II.

1.

4.

9.

17.

19.

B. III.

1.

2.

3.

B. IV.

1.

35 510

79 800

79 800

-44 290

-44 290

984 971

47 531

47 531

114 863

125 059

0

14 895

0

- 4 699

10 247

808 138

0

797 891

4 243

4 243

53 266

79 800

79 800

-26 534

-26 534

1 521 783

71 967

71 967

21 781

43 722

16 000

2 856

3 585

-500

12 620

1 404 486

0

1 391 866

1 608

1 608

AKTIVA CELKEM     ř. 1 + 41 1 020 481 1 575 049

001

010

014

029

036

041

085

042

052

072

081

049

053

056

061

069

071

073

074

075

082

79 800

0

47 531

129 758

808 138

4 243

79 800

0

47 531

114 863

0

14 895

0

0

10 247

0

797 891

4 243

79 800

989 670

0

44 290

0

4 699

0

0

0

44 290

0

0

0

0

0

4 699

0

0

0

0

44 290

4 699

48 9891 069 470

ř. Brutto Korekce

Rozvaha aktiva
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Jmění celkem

Vlastní zdroje celkem

Vlastní jmění

Označ. Text Netto
Netto 

v minulém

86

87

88

ř.

Výsledek hospodaření celkem

Účet hospodářského výsledku

91

92

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94

Dlouhodobé závazky celkem

Cizí zdroje celkem

Dohadné účty pasivní

95

98

104

Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé

106

107

Ostatní závazky 110

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 113

Ostatní daně a poplatky 117

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků 119

Jiné závazky 123

Jiná pasiva celkem

Výnosy příštích období

A. I.

A.

1.

A. II.

1.

3.

B. II.

B.

6.

B. III.

1.

4.

6.

7.

11.

12.

13.

17.

B. IV.

2.

130

132

PASIVA CELKEM 134

15 000

15 000

26 717

11 717

-1 068 563

1 080 280

360 362

360 362

993 764

596 922

20 178

2 340

46 559

5 850

112

0

521 714

169

36 480

36 480

1 020 481

15 000

15 000

1 095 279

1 080 279

118 844

961 435

189 406

189 4069

479 770

239 025

203 243

1 000

22 794

9 518

674

0

0

1 796

51 339

51 339

1 575 049

Rozvaha pasiva

dary firmy a firemní nadační fondy 

vlastní činnost

dary soukromé nadace

individuální dárci

38 %2 %

27 %

33 %

33 %

38 %

27 %

2 %
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D. 82 -1 069

Zhodnocení základních údajů v účetní závěrce

Účetní závěrka byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,      
v platném znění, s 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 2015 byl z hlediska účetního záporný -1.069.000 Kč a vý-
še obratu byla o 1.000.000. Kč nižší než v roce 2014. Ačkoliv byl výsledek hospodaření 
záporný, tak společnost není zadlužena, neboť nižší výnosy v roce 2015 byly kryty 
rezervou z předchozích období. 

Na obratu se podílely především dvě větší aktivity – grant mezinárodní organizace 
Open Society Fundations na podporu Otevřeného vzdělávání a program Extra třída, 
který byl realizován ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco.

Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře a informa-
ce o výši nákladů na odměnu ředitele jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce, která je 
nedílnou součástí výroční zprávy. Účetní jednotka v průběhu účetního období nepro-
váděla doplňkovou činnost.

Předpokládáme, že v následujícím období budeme pokračovat ve svých hlavních pro-
gramech – certifikaci značkou Rodiče vítáni, pátým ročníkem programu Extra třída      
a realizací aktivit v rámci stávajících Měst vzdělávání plus naší snahou bude rozšířit síť 
na další regiony. Nadále budeme pokračovat v popularizaci tématu vzdělávání, a to 
především v oblasti otevřeného vzdělávání. Výrazně se chceme soustředit na rozvoj 
služeb spojených s naší činností – např. EDUmapa, EDUpointy v regionech a konzulta-
ce pro municipality.
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VÝROK AUDITORA

VÝROK 
AUDITORA
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VÝROK 
AUDITORA
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VÝROK 
AUDITORA
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 TISKOVÝCH ZPRÁV
Jak často jsme oslovovali novináře.

49

 VYSTOUPENÍ
Přehled počtu konferencí, seminářů a dalších akcí, jichž jsme se zúčastnili a aktivně na nich vystupovali.

61

 AKCÍ
Kolik jsme během roku organizovali akcí.

63

CO SE U NÁS DĚLO V ROCE 2015?

přehledná infografika
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82 -1 069

 MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
Kolikrát jsme vystoupili v rádiu či televizi, nebo o nás vyšla zmínka či komentář v tisku.

497 

 NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK
Kolik unikátních návštěvníků navštívilo webové stránky našich projektů.

338 594
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82 -1 069

 ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ ROKU 2015
Nabízíme naši celoroční činnost v přehledném grafu, kde najdete naše významné akce, projekty,
semináře, konference i mediální činnost seřazené podle měsíců.

Vysvětlivky:

akce EDUin vystoupení tisková zpráva mediální výstupy
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82 -1 069
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82 -1 069

Vytvořili jsme Alianci pro otevřené vzdělávání.

Dokončen seriál Vši ve škole, který
má celkově přes 3 miliony zhlédnutí

14 dokončených projektů v rámci
programu Extra třída

Ve Městech vzdělávání (Kutná Hora,
Dvůr Králové nad Labem) se slavnostně zprovoznily

šachové stolky a zorganizoval šachový turnaj

Vyhlásili jsme 4. ročník programu Extra třída

Vytvořili jsme 6 videodokumentů
o projektech Extra tříd

Ve Svitavách jakožto Městě vzdělávání
se inaugurovala čtecí lavička
a knihobudka v centrálním parku

Realizovali jsme výzkum o využívání školních 
webů, ze kterého vzešla zajímavá data
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82 -1 069

Vyhlásili jsme první ročník soutěže sCoolWeb
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82 -1 069

Uspořádali jsme čtvrtý ročník konference
Rodiče vítání s tématem podpory aktivní 
spolupráce

Tomáš Feřtek vydal skvělou popularizační
knihu Co je nového ve vzdělávání pod
nakladatelstvím Nová beseda

Proběhl první ročník konference sCoolWeb,
na kterém byly zároveň vyhlášeny výsledky

soutěže o nejlepší školní web

Bob Kartous sepsal zajímavou studii o inkluzi
ve skandinávských vzdělávacích systémech
pro Norské fondy
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82 -1 069

Proběhlo první motivační setkání v novém
Městě vzdělávání v Chomutově za účasti

ředitele Ashoka ČR Ondřeje Lišky
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