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Rok 2017 byl pro organizaci přechodem z fáze experimentování 
do fáze stabilizace. Ujasnili jsme si, kudy vede cesta, po níž má 
EDUin kráčet, a učinili s tím související rozhodnutí na pomyslných 
křižovatkách. Jednou z nich je i změna vedení organizace. 
Od 1. 1. 2018 vystřídá v pozici ředitele zakladatele 
organizace nová ředitelka, která přichází z vnějšku.

Vzhledem k tomu, že loňská výroční zpráva zpracovaná podle 
tzv. Social Reporting Standardu (SRS) se nám osvědčila, 
pokračujeme v ní a vylepšujeme ji o další části, např. o to, 
co jsme se v roce 2017 naučili. 

Příjemné čtení přeje

1 Úvod

1.1 
Slovo zakladatele

Zdeněk Slejška
zakladatel společnosti EDUin



Kvalita českého vzdělávacího systému se postupně propadá. 
Školství nedokáže dostatečně rychle reflektovat proměnu 
společnosti. České žáky, ale i učitele to ve škole nebaví 
– v tomto směru vycházíme nejhůře ze všech zemí OECD. 
Navzdory tomu ale bylo v roce 2009 s fungováním vzdělávacího 
systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Jak je to možné?

Kromě konzervativního přístupu většinové společnosti 
ke vzdělávání je důvodem především malá informovanost 
o tom, jak jinak může vzdělávání vypadat. 

Vzdělávací politika a výuka ve školách se může proměnit, teprve 
až nespokojenost se současným stavem udělá z daného tématu 
veřejnou věc. Pak se probudí i zájem o inovaci vzdělávání 
ze strany politické reprezentace. 

Z těchto premis jsme vycházeli při založení obecně prospěšné 
společnosti EDUin. Podporujeme proměnu vzdělávání v České 
republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. 
V průběhu času jsme k informační činnosti přidali řadu dalších 
projektů, jejichž smyslem bylo zprostředkovat veřejnosti jinou 
zkušenost se vzděláváním, než kterou mají zažitou, a získat tak 
její větší podporu pro změnu. Postupně jsme však tyto aktivity 
přenechali jiným organizacím a soustředíme se především 
na kvalitu informování a s ní spojenou advokační práci.

Změnu, o kterou se snažíme, je snaha přiblížit vzdělávání 
v českých školách potřebám života v dnešním a budoucím 
světě.

1.2
Východiska a výzvy: proč vznikl EDUin

1 Úvod

  Činnost jednotlivce nebo skupiny, která má za cíl ovlivňovat rozhodnutí v rámci 
politických, ekonomických a sociálních systémů a institucí. Může zahrnovat 
mnoho aktivit, včetně mediálních kampaní, veřejného vystupování, zadávání 
a publikování výzkumu nebo podpory soudních procesů. 



V první části výroční zprávy představujeme společenský 
problém, na který EDUin reaguje, i cesty, kterými naše 
organizace přispívá k jeho řešení.

V druhé části detailněji prezentujeme aktivity, které jsme 
uskutečnili v průběhu roku 2017, a to včetně výstupů, výsledků 
a dopadů. 

Zprávu jsme napsali podle manuálu Social Reporting Standard 
(SRS), verze 2014. 

V rámci výroční zprávy jsou vybrané údaje z účetní závěrky 
za rok 2017. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky 
a zprávy auditora je uložen v sídle organizace a ve sbírce listin 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 738.

1.3
Pár slov o výroční zprávě

1 Úvod



Vzdělávání ve většině českých škol se za posledních 30 let příliš 
nezměnilo, ale společnost se proměnila radikálně.

Hrozí, že naše děti nebudou dobře vybaveny pro výzvy, které jim 
život v dospělosti bude přinášet. Tento problém se již projevuje 
v mezinárodních srovnáních OECD. Čeští žáci se postupně 
propadají z výborných výsledků k průměrným až podprůměr-
ným. Ve srovnání s dětmi mnoha jiných zemí mají menší 
schopnost kriticky myslet, uvažovat v souvislostech a aplikovat 
znalosti tvůrčím způsobem. 

Alarmující je i jejich vztah ke škole. České děti chodí do školy 
nejméně rády ze všech srovnávaných zemí OECD. Podobný stav 
nacházíme i u učitelů. 70 % z nich je ve své profesi nespokoje-
ných.

Široká veřejnost sice o zhoršujících se výsledcích českých dětí ví, 
ale není přesvědčena o nutnosti něco změnit a nemá ani žádnou 
představu o tom, jak by taková změna měla vypadat. Jak ukázal 
průzkum z roku 2009, tři čtvrtiny populace považují český 
vzdělávací systém za dobrý.

Určujícím faktorem kvality vzdělávání ve školách jsou bezesporu 
učitelé. K učitelům v posledních letech směřovalo množství 
intervencí (projekty neziskových organizací, strukturální 
evropská pomoc atd.), které jim mají pomoci změnit způsob 
výuky. 

Rodiče a zřizovatelé škol, což jsou též významní aktéři ve vzdě-
lávání, byli ale více méně ponecháni sami sobě a jejich náhled 
na školství se nijak nekultivoval. 

Pokud vzdělávání ustrne v současné podobě, česká společnost 
se dočká nejen ekonomických problémů. Zhorší se i společenská 
koheze. Ovšem bez dobrého porozumění a pochopení ze strany 
veřejnosti, proč je změna vzdělávání ve školách nutná, nebude 
žádná reforma přijata a ztroskotá.

Robustní vzdělávací systém, který zahrnuje více jak 10 tisíc škol 
a 120 tisíc učitelů, nejde měnit příliš rychle. Změna se přímo 
dotýká lidí – žáků a učitelů, a transformace musí být citlivá. 
Bez této transformace se ale česká společnost neobejde. 

2 
2.1 
Co řešíme za problém

Problém a naše řešení 
s dosavadními dopady



Pokud se má vzdělávání ve školách proměnit, je nutné pracovat 
s pomyslným trojúhelníkem 

„Škola“ je v současné době přesycena nabídkou, ale k „rodině“ 
a „zřizovatelům“ mnoho podpory nejde.  Chceme-li, aby se 
změnilo chování rodičů, úředníků a politiků, je nejprve nutné  
přesvědčit je o potřebě něco měnit. V průběhu let jsme vystřídali 
několik možných cest, jak toho docílit. Na základě sledování 
dopadu našich aktivit jsme v současné době vyhodnotili jako 
nejefektivnější řešení komunikační a advokační práci. V rámci 
této práce usilujeme o to, aby veřejnost (v našem případě 
rodiče, úředníci a politici):

2.2
Jak jej řešíme

věděla, 
co může udělat 

pro podporu 
proměny 

vzdělávání.

měla 
dostatek 

informací,

Naše řešení je založeno v první řadě na dlouhodobé a syste-
matické informační práci vedené různými formami tak, 
aby se informace dostaly k co nejpestřejšímu publiku. 

Druhotně se věnujeme aktivitám, které ovlivňují rozhodování 
o směřování vzdělávání, jak na národní, tak i regionální úrovni.

ZŘIZOVATEL 

(úředníci, politici)

ŠKOLA 
(ředitel, učitelé)

RODINA 

(žáci, rodiče)

1. 2. 
i
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První pilíř aktivit nazýváme souhrnně EDUinfo. Jedná se 
o aktivity a jejich výstupy, které k jednotlivým cílovým sku-
pinám dopravují důležité informace.

Kontinuálně vydáváme newsletter pod značkou bEDUin, 
monitorujeme a zveřejňujeme k tématu vzdělávání články 
a příspěvky na blogu, vytvořili jsme on-line magazín pro rodiče. 
Mezi jiné, časově omezené komunikační aktivity patří 
internetový seriál a naše kampaně, včetně různých ocenění 
(Global Teacher Prize Czech Republic, Eduína apod.). 

Smyslem je podporovat téma vzdělávání a živou debatu k němu 
ve veřejném prostoru. Veřejnost si utváří názor v interakci 
s médii. Proto je přítomnost v médiích pro informační okruh 
našich aktivit zásadní. Pokud budou lidé na témata týkající se 
vzdělávání pravidelně narážet v televizi, novinách, na internetu 
a sociálních sítích, tato témata se stanou přirozenou součástí 
jejich života a přemýšlení. Využíváme různých infokanálů, které 
oslovují různé publikum. Jsme neustále připraveni poskytovat 
informační servis novinářům a všem dalším zájemcům o infor-
mace. Díky tomuto přístupu jsme se stali spolehlivým a vyhle-
dávaným zdrojem informací o českém vzdělávání. 

Druhým pilířem jsou aktivity, které jsme pojmenovali 
EDUadvocacy. Do této oblasti spadají aktivity spojené s přímým 
či nepřímým ovlivňováním procesů tvorby vzdělávací politiky.

Advokační práce plynule navazujeme na komunikační aktivity 
a v našem případě se jedná o síťování lidí a organizací v oblasti 
vzdělávání, tvorbu analýz, vytváření doporučení, sledování 
legislativních procesů, připomínkování různých materiálů nebo 
podporu aktivit v regionech, kde se  místní skupiny snaží
o změny. 

Záměrem je, aby „rozhodovači“ (úředníci a politici) vnímali 
vzdělávání jako prioritní téma nejen před volbami, ale neustále 
a dostávali relevantní informace, seznámili se se zkušenostmi 
z terénu, ale i ze zahraničí a případně s řešeními, která by mohla 
vhodně podpořit vývoj v oblasti vzdělávání. Pro reálné nastavo-
vaní pravidel, jež mají v rukách, je nesmírně důležité, aby tito 
lidé byli vtaženi do problematiky a  vystaveni dlouhodobému 
působení. Proto budujeme expertní zázemí a vazby na jednotli-
vé úřady a politiky.

V roce 2017 ještě probíhaly aktivity, které byly nastartovány 
v letech minulých, označené jako EDUinspirace, a snažily se 
zprostředkovat přímou zkušenost veřejnosti s novým pojetím 
vzdělávání. Sem patří např. program Extra třída, aplikace Co 
umím nebo projekt Talentify.me. Tyto aktivity postupně 
utlumujeme, ale pro přehled je zde uvádíme.

EDUinfo

EDUadvocacy

EDUinspirace
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2.3
Čeho chceme dosáhnout

Zamýšleným dopadem naší činnosti je to, že se vzdělávání stane 
prioritním tématem a (zejména) rodičovská veřejnost bude 
schopná o vzdělávání více přemýšlet a podporovat změny jak   
ve své škole, tak i ve městě či v regionu. Díky tomu nastane 
postupně proměna výuky ve veřejných školách. 

Konkrétněji jsme si očekávané výsledky naší práce u jednotlivých 
cílových skupin definovali následovně:

vědí, jak by měla vypadat dobrá 
škola,
věří, že změna je možná, a ví, jak 
jí dosáhnout,
vědí, že ve škole jsou důležité 
nejen znalosti, ale také 
dovednosti a postoje,
vědí, že vzdělávání nezajišťuje 
jenom škola,
vědí, na co mají a nemají nárok 
vůči škole,
rozumí, kdo o čem ve škole 
rozhoduje,
mají pozitivní vztah se školou/    
s učiteli,
jsou připraveni školu podpořit 
a pomoci v  konkrétních aktivi-
tách, mají zájem na změně ve-
řejného školství a usilují o ni.

Rodiče

Dle teorie šíření inovací platí toto rozložení na Gaussově 
křivce. Ukazuje, že pokud míra inovátorů a raných osvojitelů 
(průkopníků) překročí 16 %, začne se systém překlápět 
směrem k všeobecnému přijetí inovace. V našem případě jde 
tedy o to, aby se myšlenka priority vzdělávání rozšířila mezi: 

vědí, že vzdělávání je priorita,
chápou, že změna ve vzdělávání 
je nevyhnutelná,
dokáží myslet do budoucna, 
mají pedagogické vize a plány,
vytvoří konsenzus na hlavních 
cílech a směru vzdělávání 
ve spravovaném území,
respektují a podporují ředitele 
v jejich pedagogické autonomii,
umí ocenit práci ředitelů, doká-
ží je motivovat,
sledují kvalitu pedagogické prá-
ce ve školách,
propojují formální a neformální 
vzdělávání.

Zřizovatelé 
– úředníci a politici na komunální úrovni

vytvoří konsenzus na cílech 
vzdělávání napříč politickým 
spektrem,
přijmou dlouhodobou koncep-
ci, která je stabilní a nemění se 
s volebním obdobím,
rozhodují se na základě eviden-
ce based policy,
dokáží naplňovat přijaté stra-
tegické dokumenty a uvádět 
do praxe obsažené teze.

Politici 
na krajské a národní úrovni

Kromě rozšíření mezi tento počet lidí je pro nás důležité 
způsobit jejich nejlepší synergii. 

385 000 rodičů 15 000 zřizovatelů 32 poslanců a 13 senátorů
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inovátoři
2,5 %

průkopníci
13,5 %

raná
majorita

34 %

pozdní 
majorita

34 %

opozdilci
16 %



2.4
Co jsme již dokázali

Výsledky a dopady jsou míněny změny stavu u cílové skupiny, 
prostředí a společnosti. Vliv aktivit organizace a dalších faktorů, 
které na změnu působí, mnohdy nejde jednoduše oddělit. Proto 
i prezentované výsledky a dopady EDUin je nutné vnímat v kon-
textu dění v celé společnosti. 

Prioritně sledujeme změnu rodičovské komunity. Během sledo-
vaných let vstoupila do dění generace „husákových“ dětí, kte-
rým dorostly děti do školních let. Je to generace, která již zahá-
jila produktivní život po změně režimu. Určitá část této genera-
ce má daleko větší schopnost ovlivňovat okolí než generace 
předchozí. Informační zázemí, které EDUin vytváří, je přesně to, 
co potřebují. Jsou to rodiče, kteří mají o vzdělávání svých dětí 
zájem a naše aktivity jim pomáhají zorientovat se v dané proble-
matice. Zvykají si, že musí vyvinout osobní iniciativu při podpoře 
školy, mnozí si uvědomují socializační roli veřejného školství, 
které je pro ně významnou hodnotou. 

Ale ani s nástupem této skupiny angažovaných rodičů se větši-
nová společnost v náhledu na školství nijak významně neposu-
nula. Jde tedy prozatím spíše o průkopníky, jak bychom tyto 
aktivní rodiče mohli nazvat v rámci teorie změny.

Od založení organizace se jednoznačně podařilo významným 
způsobem rozšířit prostor, který tématu věnují média. Z popelky 
se stalo téma s titulky na první straně. Každá velká redakce má 
nyní specialistu na téma vzdělávání, který se v problematice 
orientuje. EDUin hraje v této oblasti významnou roli. Jsme 
pro média partner, který dokáže dodat potřebné informace 
i další informační zdroje. Na potřeby novinářů reagujeme 
okamžitě. Díky většímu a výraznějšímu zastoupení tématu 
v médiích a následnému posunu ve vnímání tématu veřejností 
od okrajového k významnému zbystřila pozornost i politická 
reprezentace a po ní i obce a kraje jakožto zřizovatelé. 

Změna zatím není plošná, ale pro některé regiony se vzdělávání 
stává prioritou a radnice tomuto tématu věnují patřičnou pozor-
nost. Projevuje se to mimo jiné důkladným výběrem ředitelů 
škol, podporou rodičů při hledání vzdělávacích alternativ nebo 
snahou o spolupráci škol, neziskových organizací a firem daného 
města či regionu. 

Posun k lepšímu lze vidět i na národní úrovni, i když zatím nijak 
dramatický. Ministerstvo školství při tvorbě Strategie 2020 vzalo 
v úvahu výstupy naší kampaně Česko mluví o vzdělávání, po-
stupně zlepšuje transparentnost státních maturit či se snaží 
lépe komunikovat s veřejností. Docílili jsme toho, že 
ministerstvo reaguje na naši práci. 

Při pohledu na politické strany je velkým úspěchem posílení 
finančního ohodnocení učitelů deklarované napříč politickým 
spektrem. 

Z našeho pohledu lze souhrnně konstatovat, že vzdělávání 
již není okrajové téma, je nyní v centru pozornosti médií, 
veřejnosti i politiků.
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2.5
Jak hodnotíme činnost

K výše zmíněným očekávaným výsledkům definujeme indikáto-
ry, podle kterých poznáme, že jsme dosáhli cíle. V průběhu času 
jsme zavedli sledování různých oblastí našeho působení.   

Sledujeme:

- využívání na-
šich aktivit a je-
jich kvalitativní 
přínos uživate-
lům.

- počty našich 
mediálních citací, 
vydaných TZ, 
návštěvnost we-
bů, zorganizova-
ných akcí, účast-
níků, informací 
o vzdělávání 
v médiích, frek-
venci informací 
v médiích, frek-
venci dotazů ve-
řejnosti,

- aktivitu na 
sociálních sítích: 
zhlédnutí, šíření, 
počet reakcí, 
sentiment, 
tendence,

- kvalitu práce 
novinářů, infor-
mačních sdělení 
v médiích, dota-
zů od veřejnosti,

- celkový stav 
diskuze a postojů 
k tématu vzdělá-
vání v médiích,    
u veřejnosti a po-
litiků,

- aktivitu veřej-
nosti v oblasti 
vzdělávání – co 
jsou lidé ochotni 
dělat,

Ke sledování využíváme:

- sekundární 
analýzy výzkumů 

(využíváme i výzkumy 
jiných organizací, 

ze kterých vybíráme 
informace potřebné 

k naší práci),

- monitoring médií 
(počty citací 

a celkový počet 
výstupů s tématem 

vzdělávání),

- analytiky webů 
a sociálních sítí 

(návštěvnost, čte-
nost konkrétních 

článků, sdílení 
apod.),

- vlastní statistiky 
a přehledy

(zaznamenáváme 
si počty účastníků, 
našich vystoupení 

a samozřejmě 
evaluace různých 

akcí),

- vlastní 
pozorování 

(sledujeme, co se 
v oblasti vzdělávání 
děje, co jednotlivé 

cílové skupiny 
dělají),

- rozhovory 
a diskuze 

(organizujeme 
pravidelná setkání 

různých skupin, 
využíváme setkání 
se správní radou 

apod.),

- vlastní průzkumy 
a dotazníková šetření 
(v případě možností 

zadáváme vlastní průzkumy, 
které sledující specifické 

oblasti našeho zájmu, 
případně využíváme 

i dotazníky mezi 
našimi uživateli).

S pomocí těchto dat pak pravidelně dvakrát ročně vyhodnocu-
jeme své aktivity. Na základě debat pak činíme rozhodnutí, jak 
upravit svou činnost. Příkladem může být rozhodnutí o zrušení 
některých projektů a nasměrování hlavní činnosti organizace, 
které probíhalo v letech 2016–2017. 

2 Problém a naše řešení s dosavadními dopady
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2 Problém a naše řešení s dosavadními dopady

KOMUNITA, 

PROSTŘEDÍ

VIZE & CÍLE

SPOLEČENSKÝ 

PROBLÉM

sociální, 

ekologický (...)

příčina: 
1/ malá informovanost
2/ nezkušenost s odlišnou 
     formou vzdělávání
3/ konzervativní přístup

Nezájem a malá 
angažovanost veřejnosti 
o vzdělávání a kvalitu škol

důsledek:
1/ zažité stereotypy 
     a mýty
2/ lpění na tom, co zažili 
     – známky, znalosti
3/ brzdění proměn 
     vzdělávání 
     ve školách

SPOLEČENSKÝ PROBLÉM

ZDROJE CÍLOVÉ 

SKUPINY

VYKONANÉ 

AKTIVITY 

VÝSLEDEK 

A DOPAD 

Vize: 
Vzdělávání 
se stane 
prioritním 
tématem 
společnosti, 
nastane 
tlak veřejnosti 
na změnu, díky 
tomu se pro-
mění výuka 
ve školách, 
která bude 
odpovídat 
současnému 
a budoucímu světu.

Cíle:
Veřejnost dělá 
informovaná rozhodnutí 
na základě námi 
poskytnutých informací.
Veřejnost vyvíjí tlak 
na změnu vzdělávání.
Rodiče se aktivně 
zapojují do života školy.

25 300 000 Kč
od 3 lidí (2010) 
až po 16 členů 
týmu (2017)
know-how 
v mediální práci

rodiče
zřizovatelé
řediteléEDUinfo:

ročně 500 mediálních výstupů, 
130 vystoupení a přes 500 článků 
publikovaných na našich webech 
334 uspořádaných akcí s 10 000 účastníky
2 popularizační knihy
3 metodické materiály (Otevřené vzdělávání, 
Škola příběhů)
1 publikace příkladů dobré praxe 
(Chuťovky pro starosty a starostky)
40 dílů seriálu Vši ve škole s 3 mil. zhlédnutí
184 spotů, videodokumentů a záznamů vystoupení
302 nominovaných projektů na cenu Eduína
312 soutěžících webů v soutěži sCOOLweb
32 soutěžících v Global Teacher Prize Czech Republic
kampaně Česko mluví o vzdělávání a Chci učit

EDUadvocacy
4 strategické audity vzdělávání
5 studií o vzdělávání
1 advocacy paper
5 realizovaných výzkumů

EDUinspirace
přes 750 škol se značkou Rodiče vítáni
195 žákovských projektů v programu Extra třída
5 lokálních strategií vzdělávání v programu 
Města vzdělávání
2 914 uživatelů aplikace Co umím
967 vydavatelů digitálních odznaků na platformě 
Veriod

Rodiče:
využívají pravidelný 
informační servis
se naučili vyhledávat informa-
ce o inovativních trendech
si zvykají na to, že musí vyvi-
nout osobní iniciativy při pod-
poře školy 
se po celé republice vzájemně 
podporují a hledají společné
cesty ke zlepšení fungování škol

Zřizovatelé (včetně politiků):
ojediněle rozvíjejí kvalitu správy 
oblasti vzdělávání
hledají, jak podpořit kvalitu 
ve školách
začali se síťovat a vzájemně si
vyměňovat informace
ministerstvo postupně zlepšilo 
uživatelský servis kolem státních 
maturit a publikovalo anonymi-
zovaná data
politici o trochu více konkreti-
zují svoje politické programy
prioritou politických stran se 
stalo navýšení financí učitelům

Ředitelé:
v aktivních školách vnímají 
rodiče spíš jako spojence
mění způsoby komunikace 
s veřejností a komunitou
podporují aktivnější způsoby 
vzdělávání žáků

VIZE & CÍLE VÝSLEDEK 

A DOPAD 

ZDROJE

VYKONANÉ 

AKTIVITY 

CÍLOVÉ 

SKUPINY



3 

3.1 
Co bylo k dispozici

Činnost v roce 2017

Tým EDUin tvořilo v roce 2017 šestnáct placených spolupra-
covníků (viz kapitola 4.4); v čele týmu stál ředitel společnosti. 
Organizaci dále vypomáhalo 5 dobrovolníků a bezplatně 
odpracovalo přibližně 200 hodin. 

+

V roce 2017 přijala společnost peněžní dary v celkové výši 
5.334 tis. Kč. Z těchto darů využila společnost pro svou činnost  
v roce 2017 dary ve výši 3.137 tis. Kč, z roku 2016 byly využity 
dary v celkové hodnotě 1.228 tis. Kč. Dále společnost v roce 
2017 utržila 1.119 tis. Kč. 

Celkem tedy v roce 2017 hospodařila s částkou 5.485 tis. Kč.

Dary společnosti lze rozdělit do tří oblastí: 

- nejmenší část byla od individuálních dárců,
- druhá část byla věnována soukromými nadacemi,
- nejvíce finančních prostředků věnovaly firmy 
  a firemní nadace.

Podrobný přehled viz kapitola 5.3.

vlastní 
zdroje

peněžité 
dary

individuální
dárci

soukromé
nadace

firmy
a firemní
nadace

Ředitel organizace využíval v roce 2017 malou kancelář 
a ke společným poradám byl týmu v první polovině roku poskyt-
nut prostor kanceláří v Praze Na Poříčí. Od září 2017 jsme se 
stali součástí Pražského kreativního centra na prestižní adrese 
Staroměstského náměstí. Organizace disponuje osobním 
vozem. 

K významným nehmotným zdrojům organizace patří know-how 
v oblasti mediální práce a schopnost našich spolupracovníků 
velice dobře reagovat na potřeby médií. To nám umožňuje 
nabízet naše téma médiím efektivně.



3.2
Co jsme dělali

Aktivity EDUin v roce 2017 dělíme do tří okruhů – blíže viz 
kapitola 2.2:    

Rozdělení je však poněkud umělé, neboť jednotlivé aktivity se 
vzájemně prolínají a doplňují. Jejich synergie je důležitá. 
Společnému vlivu a dopadu na cílové skupiny a společnost se 
věnujeme v kapitole 2.4.

Jednotlivé aktivity, které jsme realizovali v roce 2017, včetně 
výstupů těchto aktivit – měřitelných indikátorů, které danou 
činnost kvantifikují, zde krátce představíme.   

EDUinfo

EDUinfo EDUadvocacy

EDUinspirace

Smyslem aktivit soustředěných pod hlavičkou EDUinfo je 
informovat o vzdělávání širokou veřejnost, a rozšiřovat tak 
společenské povědomí o této problematice.  

Aktivity dělíme do 4 okruhů:

systematická 
práce s médii

informačně 
osvětová 
činnost

pořádání 
osvětových akcí 
a aktivní účast 

na akcích jiných 
pořadatelů

organizace 
soutěží 

a ocenění

3 Činnost v roce 2017



pravidelné vydávání tiskových zpráv, které reagují na aktuální 
témata nebo dávají podněty novinářům,

infoservis pro novináře, kteří se na nás každý den obracejí 
s různými prosbami o kontakty, informace, rady,

psaní článků, komentářů a blogů do různých médií (Lidovky, 
MF Dnes, Hospodářské noviny, Respekt a další),

vystupování v médiích (Česká televize, Český rozhlas, DVTV 
a další).   

Vydali jsme celkem 68 tiskových zpráv 
za EDUin a 12 tiskových zpráv za Alianci 
pro otevřené vzdělávání. Naše činnost 
přímo či nepřímo vedla ke vzniku více 
jak 443 mediálních výstupů, ať už šlo 
o vlastní výstupy, nebo o naše citace 
ve výstupech jiných autorů.    

VÝSTUPY  2017

vedení informačního webu eduin.cz, kde publikujeme vlastní 
články, přebíráme relevantní výstupy z jiných médií a shromaž-
ďujeme další zajímavé informace, např. v edukalendáři či v mapě 
aktivních škol,

on-line magazín rodicevitani.cz, kde publikujeme vlastní originál-
ní, čtivé a srozumitelné texty o vzdělávání; k transformaci došlo 
v roce 2017 na základě 6leté zkušenosti, která ukázala, že hlav-
ním smyslem webu již není samotná certifikace škol, ale potřeba 
přinášet mainstreamově uvažujícím rodičům inspirativní pohle-
dy na vzdělávání; důraz klademe na prezentaci řešení, ale také 
na pojmenování problémů, které jsou pro veřejnost zatím nevi-
ditelné nebo nesrozumitelné, 

pravidelná aktualizace našich účtů na sociálních sítích (Face-
book, Twitter, YouTube),

vydávání týdenního newsletteru bEDUin, který shrnuje hlavní 
dění ve vzdělávání za uplynulý týden,

popularizace inovativních směrů ve vzdělávání – např. Otevřené 
vzdělávání, jehož smyslem je zjednodušit přístup ke vzdělávacím 
zdrojům všem a podporovat jejich využívání ve školách.
 

3 Činnost v roce 2017

systematická 
práce s médii

Publikovali jsme celkem 482 článků        
na eduin.cz a 205 článků na 
rodicevitani.cz.  Na naše weby přišlo 
764 395 unikátních návštěvníků. Vydali 
jsme 43 čísel newsletteru bEDUin, který 
odebírá 11 867 lidí. V roce 2017 narostl 
organicky počet fanoušků na našich 
sociálních sítích celkem o 58 %. Kon-
krétní stavy – FB 8 942, G+ 18 322, 
Twitter 1 780. Bylo publikováno 
14 článků na podporu otevřeného 
vzdělávání. Spustili jsme speciální 
vyhledávač na otevřené vzdělávací 
zdroje.

Ve spolupráci s časopisem Raketa jsme 
vydali tzv. Sešit pro rodiče, který slouží 
jako průvodce pro rodiče v oblasti 
vzdělávání.

VÝSTUPY  2017

informačně 
osvětová 
činnost



organizace 
soutěží 

a ocenění

Osvětové a odborné akce pořádáme po celé republice 
a kromě toho se účastníme akcí organizovaných jinými 
subjekty v roli moderátorů, diskutujících či přednášejících. 

K nejvýznamnějším akcím, které organizujeme, patří:

pravidelné kulaté stoly ke vzdělávací politice, pořádané 
ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání 
(SKAV),

konference Úspěch pro každého žáka,

místa setkání EDUpoint (setkání sloužící k tříbení názorů 
a síťování jsou určená široké veřejnosti a konají se s různou 
mírou pravidelnosti na místech označených EDUpoint v těch-
to městech a obcích: Blansko, Brno, Hustopeče, Klatovy, Kut-
ná Hora, Nesovice, Praha, Psáry, Teplice, Viničné Šumice, 
Vápenná).

K nejvýznamnějším akcím, kterých jsme se účastnili, patřily:
 Meltingpoint  v rámci Colours of Ostrava,
 Setkání učitelů na tzv. Festivalu inspirace v rámci 
 projektu Pomáháme školám k úspěchu,
 TEDx Zlín,
 Eduspace Brno,
 Fórum 2000.

VÝSTUPY  2017

Uspořádali jsme celkem 94 akcí, kterých 
se zúčastnilo 2 007 účastníků. V roli 
moderátorů, diskutujících či prezentují-
cích jsme vystoupili na 125 akcích. 

pořádání 
osvětových akcí 
a aktivní účast 

na akcích jiných 
pořadatelů

3 Činnost v roce 2017

V roce 2017 jsme organizovali dvě ocenění – sCOOLweb 
a Global Teacher Prize Czech Republic, jejichž smyslem je 
upozornit na zajímavé počiny v oblasti vzdělávání a zacílit 
pozornost veřejnosti na prestiž učitelské profese.

Od roku 2015 pořádáme celostátní soutěž o nejlepší web školy 
sCOOLweb, která je určena pro základní a střední školy. Chce-
me, aby školy skrze svůj web poskytovaly relevantní informace 
rodičům a dalším zájemcům.

VÝSTUPY  2017

Ve 3. ročníku sCOOLwebu soutěžilo 
celkem 94 školních webů. Při hlasování 
bylo rozdáno 4 866 hlasů a odborné 
konference se zúčastnilo 108 účastníků. 
Do nultého ročníku GTP CR bylo nomi-
nováno 101 učitelů, z nichž se 32 
do soutěže přihlásilo. Oceněni byli tři 
nejinspirativnější.     



tvorba 
analýz 

a studií

EDUadvocacy
Záměrem aktivit EDUadvocacy je napomoci dobrému rozhodo-
vání v rámci vzdělávací politiky. Do tohoto okruhu činností zahr-
nujeme:

3 Činnost v roce 2017

V roce 2017 jsme realizovali nultý ročník Global Teacher Prize 
Czech Republic (GTP CR) – ceny pro inspirativní učitele, průvod-
ce vzděláváním. Touto cenou chceme zvýšit prestiž učitelského 
povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k výkonu jejich 
profese. Proto jsme se rozhodli najít a ocenit inspirativní učitele 
základních a středních škol na území České republiky. Ze sedmi 
finalistů vybrala komise v roce 2017 tři oceněné, kteří auto-
maticky postupují do druhého kola mezinárodního ocenění 
Global Teacher Prize.

V roce 2017 jsem nerealizovali cenu Eduína, neboť jsme ji pře-
sunuli až na začátek roku 2018. 

Zpracováváme studie a analýzy, abychom přispěli k věcnosti dis-
kuze. Analýzy dáváme k dispozici dalším organizacím, které je 
používají ve své práci. 

Strategický Audit vzdělávacího systému již několik let mapuje 
v podobě komentované SWOT analýzy posun vzdělávacího 
systému za uplynulý rok. 

Druhým rokem jsme garantovali tvorbu studie o aktuálním sta-
vu vzdělávání v České republice pro výroční konferenci Aspen 
Institut. 

Vytvořili jsme studii pro Nadační fond Avast, který chce podpo-
řit oblast vzdělávání.

tvorba 
analýz 

a studií

Audit vzdělávacího systému 2017, stu-
die o stavu vzdělávání pro Aspen Insti-
tut, studie Technologie ve vzdělávání 
pro Nadační fond Avast.   

VÝSTUPY  2017

prosazování 
opatření

sítování 
organizací



+

Vytváříme sítě organizací, které spojuje nějaké téma či zájem. 
Jsme přesvědčeni, že jedině spojením sil lze dosáhnout úspě-
chu. Proto se snažíme nalézat vhodná partnerství, která přine-
sou větší dopad. 

Od roku 2015 vedeme Alianci pro otevřené vzdělávání, jejímž 
smyslem je prosazovat ve vzdělávací politice prvky otevřenosti 
a sdílení. 

V roce 2016 jsme iniciovali vznik tzv. koordinační skupiny, což 
bylo uskupení neziskových organizací, které se zabývají advokač-
ní prací ve vzdělávání. Smyslem bylo vzájemně se učit a podpo-
rovat v prosazování dílčích opatření. V roce 2017 z této koordi-
nační skupiny vzešla iniciativa Vzdělávání přede-vším, jejímž zá-
měrem bylo prosadit důležitá opatření do programů politických 
stran v rámci parlamentních voleb a následně do koaliční 
smlouvy. 

4 společná setkání organizací v rámci 
koordinační skupiny, 

sdílený materiál 22 NNO Vzdělávání 
přede-vším s 11 prioritami pro volby 
2017, 

zorganizování Týdne otevřeného 
vzdělávání.

VÝSTUPY  2017

síťování 
organizací

3 Činnost v roce 2017

V rámci prosazování opatření jde o přímou práci s politiky, 
případně úředníky, kteří mají na starosti jednotlivá opatření. 
V našem případě jde o prosazování principů otevřeného 
vzdělávání, transparentnosti státní maturity a v roce 2017 
o prosazení priorit v rámci iniciativy Vzdělávání přede-vším.

11 schůzek s politickými stranami 
 před volbami a po nich,

prosazení opatření na zavedení licence 
creative commons do výzvy OP VVV, 

zveřejnění anonymizovaných dat o vý-
sledcích státní maturity ve spolupráci 
s Maturitní data – odtajněno. 

VÝSTUPY  2017

prosazování 
opatření



EDUinspirace
Činnosti realizované pod tímto označením jsou programy a pro-
jekty zprostředkovávající uživatelům zkušenost s jiným způso-
bem vzdělávání. Usilujeme o proměnu vztahu mezi naší cílovou 
skupinou (rodičů a zřizovatelů) a školou. Jak bylo uvedeno výše, 
některé činnosti v této oblasti jsme začali ukončovat nebo jsme 
ověřovali různé varianty fungování, aby byly více soběstačné, 
neboť jsme je vyhodnotili z hlediska dopadu naší činnosti jako 
méně efektivní. O jednotlivých modelech se zmiňujeme u kaž-
dého projektu zvlášť.

Do této skupiny aktivit patří:

program 
Rodiče 
vítáni

program 
Extra třída

program 
Města 

vzdělávání

projekt 
Talentify.me

aplikace 
Co umím

projekt 
Veriod

aplikace 
Edumapa

3 Činnost v roce 2017

Rodiče vítáni je program určený školám a rodičům. Jeho smy-
slem je podpořit rozvoj dobré spolupráce a komunikace škol 
s rodiči jejich žáků. Nabízíme inspiraci a příklady dobré praxe 
z terénu. Školám splňujícím určitá kritéria uděluje EDUin značku 
Rodiče vítáni a motivuje je k další práci v tomto směru.

Program certifikací je od počátku značky zpoplatněn a umožňu-
je značku udržovat. Provoz webu, včetně poradny, byl upraven 
a více o něm píšeme v části EDUinfo.

Nově získalo certifikaci Rodiče vítáni 
29 škol a recertifikací jich prošlo 362. 
V říjnu proběhl již 6. ročník konference 
se zaměřením na roli ředitele ve škole. 
Konference nesla název „Dobrý ředitel 
jako klíč k dobré škole“a zúčastnilo se jí 
87 účastníků. Záznam jednotlivých vy-
stoupení je volně k dispozici na našem 
YouTube kanálu. 
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program 
Rodiče 
vítáni

Více viz: www.rodicevitani.cz

http://www.rodicevitani.cz/


Extra třída je program pro všechny školy v ČR. Žáci 7.–9. tříd škol 
přihlášených do programu měli možnost získat grant na vytvo-
ření a realizaci vlastního projektu, který bude mít pozitivní do-
pad na život v jejich obci či ve městě. Žáci projekt vymýšlejí, plá-
nují a realizují za pomoci svého učitele, patrona projektu. Pro-
gram disponuje vlastní, zcela originální propracovanou metodi-
kou pro školy. 

V roce 2017 jsme na 3 žákovských projektech ověřili nový 
koncept programu, který je postaven na získání finančních 
zdrojů v místě realizace školních projektů, nikoliv tedy na cen-
trálně rozdělovaném rozpočtu. Žáci díky tomu mají možnost 
získat zkušenosti i s fundraisingem. Nově je od školního roku 
2017/2018 program nabízen za poplatek. 

Na jaře proběhla konference 
pro 45 účastníků žákovských projektů. 
V programu žáci uskutečnili 12 projektů 
v komunitách po celé republice. 
Ze 2 projektů vznikly videodokumenty. 

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.extratrida.cz

program 
Extra třída
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Města vzdělávání byl program, který představitelům municipalit 
pomáhal zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít strategie, 
jak je postupně naplňovat. Propojoval významné zástupce růz-
ných sektorů – školního, neziskového a firemního – a podporo-
val vznik lokálních partnerství, která v dlouhodobém horizontu 
realizují strategii vzdělávání. Projekt se zaměřoval na vzdělávání 
v nejširším slova smyslu (formální i neformální) a začleňoval 
různé instituce (školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací 
organizace atd.).  

Na základě vyhodnocení dopadu programu a vzhledem k reali-
zaci celostátního systémového projektu MŠMT Místní akční plá-
ny (MAP), jenž byl částečně programem Města vzdělávání inspi-
rován, jsme dospěli k závěru, že v původní podobě nemá smysl 
program nadále realizovat. Rozhodli jsme se jej upravit a zamě-
řit se na podporu práce zřizovatelů – přenos dobré praxe, vzdě-
lávání, konzultace, síťování apod. Za tímto účelem vznikla kon-
ference a koncept Klubu zřizovatelů. Oboje je nabízeno za po-
platky.  

V jednotlivých městech za naší větší či 
menší asistence probíhalo naplňování 
jednotlivých prioritních cílů navržených 
v letech 2014. Například v Kutné Hoře 
vznikl festival Sleduj Zdeňka na počest 
místního rodáka a umělce Zdeňka Pe-
šánka, se zapojením několika vzděláva-
cích organizací. Ve Dvoře Králové nad 
Labem se pilotoval projekt Škola pří-
běhů, v rámci kterého žáci místních škol 
natáčeli 4 videodokumenty o význam-
ných místních osobnostech. Vznikla tak 
metodika pod licencí Creative 
Commons a příklady, jak podobné do-
kumenty realizovat – viz www.skola-
pribehu.cz. V listopadu proběhl první 
ročník konference s názvem Města 
vzdělávání – Jak mohou zřizovatelé 
zvyšovat kvalitu vzdělávání, na kterou 
přišlo 79 účastníků. Záznam jednotli-
vých vystoupení je volně k dispozici 
na webu programu.

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.mestavzdelavani.cz

program 
Města 

vzdělávání

http://www.extratrida.cz/
www.mestavzdelavani.cz


Talentify.me je původně rakouský projekt, jehož smyslem je 
podpořit identifikaci silných stránek u dětí a mladých lidí. Zákla-
dem tohoto velmi úspěšného projektu je digitální platforma, 
která propojuje žáky a nabízí jim vzájemné vrstevnické doučo-
vání. Nad tímto základem je pak vybudován systém dalšího 
vzdělávání, který pomáhá rozvíjet různé dovednosti. Celý 
systém využívá gamifikační prvky, které uživatele podporují 
v dalším rozvoji. Talentify.me jsme začali přenášet do České 
republiky v závěru roku 2016. V roce 2017 mělo dojít k pilotáži 
projektu, ale vzhledem k technickým problémům se pilotáž 
realizuje až v roce 2018. 

Lokalizovaný webový systém Talen-
tify.me a mobilní aplikace pro systém 
Android i iOS, 12 workshopů v pilotních 
školách.

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.talentify.me 

projekt 
Talentify.me
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Co umím je on-line aplikace pro děti, jejich rodiče a učitele, 
určená ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dítěte. 
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. Co umím získalo v roce 2015 
Národní cenu kariérového poradenství za inovativní nástroj. 

Přibylo 714 nových uživatelů a bylo 
shromážděno 2 381 důkazů.

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.coumim.cz

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 fun-
gují jako certifikáty, kterými nejen děti mohou doložit a sdílet 
životní úspěchy – a to mezi jednotlivci nebo mezi organizací 
a jejími klienty, mezi spolupracovníky či partnery.

Přibylo 167 nových uživatelů a bylo 
vytvořeno 48 nových šablon a vydáno 
159 odznaků.

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.veriod.cz

aplikace 
Co umím

projekt 
Veriod

veriod

http://www.talentify.me/
http://www.coumim.cz/
http://www.veriod.cz/


Aplikace EDUmapa zviditelňuje vzdělávací příležitosti v regio-
nech. Jedná se o databázi, ve které má uživatel možnost vyhle-
dat vzdělavatele podle různých parametrů.

V roce 2017 proběhl pokus o spolupráci a nastavení funkčního 
modelu s místními akčními skupinami. 

Byly zaneseny 3 regiony (Broumovsko, 
Kutnohorsko a Čáslavsko) s celkovým 
počtem 117 záznamů.

VÝSTUPY  2017

Více viz: www.edumapa.cz

aplikace 
EDUmapa

Kromě výše uvedených aktivit je EDUin aktivní i v oblasti so-
ciálního podnikání, a snaží se tak o posílení finanční samo-
statnosti. I v rámci těchto činností využíváme našeho know-
how. Provozovali jsme inzertní portály – dvpp.info, edujob.cz. 
Dále poskytujeme kurzy mediální práce, kurzy o spolupráci 
rodiny a školy a konzultace pro rodiče, zřizovatele, státní 
správu a firmy. 
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http://www.edumapa.cz


3.3
Meziroční srovnání aktivit a výsledky v roce 2017

Celkový přehled výstupů aktivit vykonaných v roce 2017 
představujeme v přehledu, ve kterém zároveň znázorňujeme 
porovnání s roky 2015 a 2016, kdy jsme aktivity začali 
sledovat. 

počet zorganizovaných akcí   

počet vystoupení    

počet vydaných tiskových zpráv  

počet publikovaných článků eduin.cz 

počet publikovaných článků rodicevitani.cz 

počet publikovaných videí, záznamů

počet mediálních výstupů   

počet návštěvníků webů   

počet návštěvníků akcí   

počet (re)certifikovaných škol  

počet projektů v Extra třídě   

počet vydaných studií a publikací  

počet zodpovězených dotazů  

počet projektů v Eduíně   

počet soutěžících webů   

počet přihlášených učitelů do GTP CR 

počet realizovaných výzkumů   

počet vložených důkazů v coumim.cz  

počet vydaných digitálních odznaků    

počet aktivně organizovaných sítí 

2015 2016 2017

98

125

68

482

205

34

443

764 395

2 007

391

12

3

-

-

94

2

-  

2 381

159 

2

63  

61  

49  

461  

145  

80  

497  

338 594 

2 175  

445  

31  

4

-

68  

136  

-

2

2 036

3 251

1

  

77  

130  

99  

526  

91  

43  

512  

523 253 

2 150  

371  

46  

4

73   

89  

86  

-

3

1 989  

1 952  

2

Z přehledu lze vidět, že některé údaje se ustálily a někde nastal 
posun. Posuny výše či níže indikují většinou větší či menší 
investovanou energii do dané aktivity. V některých případech se 
může jednat o vývoj daný vlivem dalších faktorů, např. počet 
citací oproti roku 2016 klesl, byť konstatujeme, že téma 
vzdělávání se v médiích objevuje čím dál častěji. Je to dáno tím, 
že se podařilo vtáhnout do médií další aktéry, což je dobře, 
neboť to přispívá větší kultivaci a tvorbě názoru a již se daří 
vytvářet sdílený dopad.
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  Započítáno 37 dílů seriálu Vši ve škole.
 Ocenění za rok 2017 bylo přesunuto na začátek roku 2018, proto zde není uveden počet.







Výsledek práce za rok 2017 bychom mohli shrnout takto:
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+

V médiích se posilovalo téma vzdělávání především   
v souvislosti s tématy inkluze, maturit, neschvále-
ných akreditací soukromých škol a financování škol-
ství > přímý výsledek našich aktivit.

Veřejnost se k tématu vzdělávání zase o něco více 
začala vyjadřovat prostřednictvím sociálních médií, 
ale i na regionální úrovni organizováním setkání, vy-
tvářením podpůrných sítí > nepřímý výsledek informač-
ní práce.

Nalezli jsme, díky partnerství se Seznam.cz, vhodný 
způsob oslovení širšího publika pomocí inovovaného 
webu rodicevitani.cz v podobě on-line magazínu pro 
rodiče. Zde se ukazuje, že spojení našeho know-how     
ve vytváření kvalitního obsahu a přivedení uživatelů 
partnerem je skvělý způsob spolupráce > přímý výsledek 
naší specializace na komunikační práci.

V rámci odborné veřejnosti se aktivizovala dvě silněj-
ší uskupení učitelů, která začínají aktivně vstupovat 
do vzdělávací politiky, což je pozitivní v tom, že je zde 
více hlasů > nepřímý výsledek naší práce, neboť se jed-
ná buď o vymezení vůči našim aktivitám (Pedagogická 
komora, z. s.), nebo o spolupráci (Učitelská platforma, 
z. s.).

Vzhledem k volebnímu roku bylo opět téma vzdělá-
vání obsaženo v rétorice politických stran. Úspěchem 
je, že se na podpoře učitelů shodly všechny politické 
strany > nepřímý výsledek dlouhodobé práce.

Jako zásadní úspěch naší práce vnímáme shodu 
na 11 bodech, které byly sestaveny v rámci odborné 
debaty a byly předkládány politickým stranám jako 
důležitá agenda na následující období. Až na určité 
výjimky se ukázalo, že na tom, „co“ je zapotřebí změnit, 
panuje shoda. Problém samozřejmě nastává v okamžiku, 
kdy se začne mluvit o tom, „jak" danou věc vyřešit > 
přímý výsledek naší advokační práce.



V následující tabulce uvádíme přehled výsledků práce 
vztažený k základním cílovým skupinám, na které se 
soustředíme a které lze vysledovat v daném roce.

Rodiče

EDUinfo

Politici 
na krajské 

a národní úrovni

Cílová skupina Vykonané aktivity
Výsledky 
– změna dovedností, chování či životní situace cílové skupiny

Aktivnější rodiče, využívají publikované informace k „tlaku“ 
na proměnu škol.

Co umím

Magazín 
rodicevitani.cz

Nová vlna rodičů začala využívat nástroj pro zachycení 
pokroků svých dětí.

Větší mainstreamové publikum si zvyklo čerpat informace 
o vzdělávání.

Zřizovatelé 
– úředníci a politici 

na komunální úrovni
Program 
Extra třída

Konference 
Města vzdělávání

Jsou ochotni investovat finance do jiného typu vzdělávání.

Začínají si uvědomovat svoji rozvojovou roli v oblasti 
vzdělávání.

Aliance pro otevřené 
vzdělávání

Iniciativa Vzdělávání 
přede-vším

Zanesení povinnosti publikovat výstupy v rámci operačního 
programu OP VVV pod licencí Creative Commons.

Navýšení odměny učitelům na 150 % průměrné mzdy 
v programovém prohlášení vlády. Přijetí priority rozvoje 
ředitelů škol.

EDUinfo 

Maturitní data 
– odtajněno

MŠMT muselo vysvětlit, proč neschválilo přidělení 
akreditace soukromým školám.

Uveřejnění anonymizovaných dat z maturity.
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3.4
Co jsme se naučili

Již v roce 2016 jsme začali zvažovat, do kterých aktivit budeme 
dále investovat energii. Rok 2017 v tom byl ještě významnější 
a naučili jsme se uplatňovat tzv. Paretovo pravidlo 80/20. 
Na základě vyhodnocení našich dopadů a efektivity jednotlivých 
aktivit jsme rozhodli, které projekty uzavřeme nebo předáme 
a ve kterých budeme dále pokračovat. Jednoznačně jsme si řek-
li, že komunikační práce je tím, co organizace nejvíce a nejlépe 
ovládá a kde je svým způsobem výjimečná. 

Velké poučení pro nás vyplynulo z pokusů o sociální podnikání. 
Uvědomili jsme si, že má smysl dále pokračovat v takových akti-
vitách, které multiplikují naši základní práci, což jsou např. kon-
zultace, studie. Naopak nemá smysl investovat do aktivit, kde 
nám expertnost chybí, např. portál EDUjob nebo EDUmapa. Zde 
jsme se rozhodli portál edujob.cz prodat a edumapa.cz převést 
na partnery.

V rámci fundraisingového inkubátoru (FRIN) jsme se učili testo-
vat své kampaně. Do inkubátoru jsme vstoupili s iniciativou Uči-
tel, povolání snů, kterou jsme cílili na velké individuální dárce. 
Díky FRINu jsme se také naučili, jak oslovovat novou skupinu 
donátorů, se kterou bychom chtěli v budoucnu pracovat. 

V loňském roce jsme se pokusili zpracovat výroční zprávu podle 
metodiky Social Reporting Standardu a díky tomu jsme lépe po-
psali náš způsob práce a dopady. To se nám vyplatilo nejen smě-
rem k dárcům, ale i v rámci nově vyhlášené ceny Sleduj dopad, 
kde jsme získali 1. místo. 

80%

20%

=
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3.5
Co plánujeme

Pro život organizace bude rok 2018 klíčový, neboť od 1. ledna 
dochází ke změně vedení/managementu organizace. Po 7 le-
tech vystřídá ve funkci ředitele EDUinu Zdeňka Slejšku Martina 
Kaděrová, která přichází z vnějšku. Jedná se o plánovanou vý-
měnu, která zároveň souvisí s celkovou transformací organizace 
– viz předchozí část 3.4.

Vzhledem k tomu, že projekty, které se nebudou dále v EDUinu 
rozvíjet, nechceme nechat ležet ladem, zvažujeme vytvoření 
tzv. spin off organizace, která by projekty Co umím, EDUmapa, 
Veriod a Talentify.me převzala a dále rozvíjela. 

V roce 2017 jsme nastartovali významnou proměnu 
rodicevitani.cz, ve které chceme pokračovat a rozvíjet magazín 
tak, aby se stal silným nástrojem pro oslovování rodičovské po-
pulace. Zároveň zvažujeme vytvořit nový videopořad pro rodiče. 

Činnost organizace postupně sílí v oblasti advokační práce. Zde 
bychom chtěli zlepšit své dovednosti a vytvořit strategii, která 
by pomohla k prosazování klíčových změn v oblasti vzdělávání. 
Dlouhodobou výzvou je stabilizace finančních toků tak, aby-
chom dokázali fungovat více udržitelně a profesionalizovali 
ještě více některé své činnosti. 
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4.1 
Základní informace

Představení organizace4 

Jméno organizace

Sídlo organizace

Korespondenční adresa

Založení organizace

Právní forma

Kontakt

Zakládací smlouva

Registrace

EDUin, o. p. s.

Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4

Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

17. 5. 2010

Obecně prospěšná společnost

E-mail: info@eduin.cz, Mobil: 777 222 081, Web: www.eduin.cz

http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2013/03/EDU_zakladaci_
smlouva_uprava_cerven_2011_web.pdf

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl O, vložka 738 dne 4. srpna 2010

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.rodicevitani.cz/


4.2
Řízení a správa organizace

Tomáš Feřtek
Zdeněk Slejška
Lucie Slejšková

Správní rada
Tomáš Feřtek – předseda správní rady
Antonín Kokeš – člen
Marta Petrášová – členka
Jana Straková – členka
Marek Herman – člen
Peter Sokol – člen

Statutární orgán
Zdeněk Slejška – ředitel společnosti (do 31. 12. 2017)
Martina Kaděrová – ředitelka společnosti (od 1. 1. 2018)

Dozorčí rada
Martin Ježek – předseda dozorčí rady
Eva Frankotová – členka
Věra Vosecká – členka

Kontrolu účetnictví od roku 2015 provádí nezávislá auditorská 
společnost.  

Zakladatelé

4 Představení organizace



4.3
 Organizační struktura

REALIZAČNÍ 

TÝMY

SPRÁVNÍ 

RADA

ŘEDITEL 

SPOLEČNOSTI

VEDOUCÍ 

SEKCÍ

4 Představení organizace



4.4
 Představení členů týmu

 Jan Feřtek – programátor
 
Tomáš Feřtek – odborný konzultant
 
Lucie Fialová – editorka a redaktorka magazínu rodicevitani.cz
 
Miroslav Hřebecký – odborný konzultant a koordinátor SCOOLwebu
 
Michal Kaderka – analytik a projektový specialista
 
Bob Kartous – analytik a vedoucí sekce Komunikace
 
Tamara Kováčová – koordinátorka EDUpointu Praha a projektu Otevřené vzdělávání
 
Kateřina Lánská – redaktorka webů, koordinátorka EDUinfo
 
Richard Lukáš – koordinátor portálu dvpp.info a edumapa.cz
 
Dana Musilová – produkční, koordinátorka značky Rodiče vítáni
 
Jana Opletalová – koordinátorka Talentify.me do srpna 2017
 
Jitka Polanská – editorka a redaktorka magazínu rodicevitani.cz
 
Ivana Lukeš Rybanská – koordinátorka Talentify.me od září 2017
 
Zdeněk Slejška – ředitel společnosti
 
Iva Tahová – koordinátorka programu Města vzdělávání a EDUpointů do června 2017
 
Barbora Vobořilová – koordinátorka pátého ročníku Extra třídy, koordinátorka akcí
 
Olga Žáková – vedoucí sekce EDUadvocacy

4 Představení organizace



4.5
 Spolupráce s dalšími organizacemi

 Adexpres – pro bono konzultace v oblasti on-line marketingu

 Albatros Media – věcné dary pro soutěž sCOOLweb a šeky na odběr knih v rámci GTP CR
 
Albi – pro bono tisk materiálů
 
Ashoka Česká republika – strategický partner organizace, finanční podpora ředitele organizace

 C&COM Advertising, s. r. o. – poskytnutí prostor pro sídlo společnosti
 
CZ.nic – partnerství soutěže sCOOLweb
 
Česká televize – spolupráce v oblasti audiovizuální výchovy

Česká spořitelna – pro bono poskytnutí prostor pro vyhlášení   GTP CR 2017

 Člověk v tísni – partnerství u ceny Gratias Tibi
 
Global vision – pro bono služby v soutěži sCOOLweb
 
HP – pro bono zapůjčení notebooků

Magistrát hlavního města Prahy – poskytnutí prostor pro konferenci sCOOLweb

Nadace VIA – spolupráce při organizování mediálních seminářů pro NNO, partnerství u ceny Via Bona

Řízení školy – pro bono právní poradenství v poradně Rodiče vítáni
 
Seznam.cz – partnerství webu rodicevitani.cz
 
Skautský institut – spolupráce v rámci prostor na Staroměstském 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, pro bono programátorské služby
 
Yinachi, s. r. o. – partner značky Rodiče vítáni

 EDUin spolupracuje s mnoha partnery. Zde je jejich přehled 
podle abecedního uspořádání s uvedeným typem spolupráce.

4 Představení organizace



5.1 
 Vedení účetnictví

 Finance a účetnictví5

Účetnictví je vedeno externí účetní organizací Sdružení Plán B, z. s. 
Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního softwaru 
Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům. 

Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky 
504/2002 Sb., a na základě Českých účetních standardů pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.



5.2
 Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

5 Finance a účetnictví

Označ. Název ukazatele
Hlavní
činnost

Hospodář.
činnost

Celkem

A.

I.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

III.

9.

10.

IV.

14.

V.

16.

17.

22.

VI.

25.

B.

II.

3.

III .

VI.

10.

C.

D.

Náklady

Spotřebované nákupy celkem

Spotřeba materiálu

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Daně a poplatky celkem

Daně a poplatky

Ostatní náklady celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

Jiné ostatní náklady

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

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

Náklady celkem

Výnosy

Přijaté příspěvky

Ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek před zdaněním

Hospodářský výsledek po zdanění

5 604

4 854

88

9

4

7

12

4 734

649

527

122

4

4

79

1

6

29

18

18

5 604

4 937

4 365

4 365

571

1

1

5 485

-667

97

97

451

4 951

5 701

1 119

1

1

5 485

-216

97 5 701

4 92

1 10

0 4

7

2 14

90 4 824

19. Kursové ztráty 13

649

527

122

4

4

79

1

6

29

18

18

13

548 5 485

4 365

Přijaté příspěvky (dary) 4 365

Tržby za vlastní výkony a za zboží 548

571 1 119548Tržby za vlastní výkony a za zboží

-667 451 -216

   Z důvodu přehlednosti je tabulka krácena o pole, v nichž byla 0.



Rozvaha AKTIVA

80

80

-80

-80

2 770

30

30

315

310

8

-7

2 422

10

2 412

3

3

2 770

Označ. Text ř.

A.Dlouhodobý majetek celkem 001 18

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 80

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 014 80

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -62

7. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 036 -62

B.Krátkodobý majetek celkem 041 1 888

B.I. Zásoby celkem 042

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049

B.II. Pohledávky celkem 052

1. Odběratelé 053

9. Ostatní přímé daně 061

19. Opravná položka k pohledávkám 071

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072

1. Pokladna 073

3. Bankovní účty 075

B.IV. Jiná aktiva celkem 081

1. Náklady příštích období 082

2. Příjmy příštích období

 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 085

Stav 
k prvnímu
dni účet. 
období

Stav 
k posled.
dni účet. 
období

   Z důvodu přehlednosti je tabulka krácena o pole, v nichž byla 0.
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39

39

49

45

4

1 537

8

1 529

263

3

260

1 906

4. Poskytnuté provozní zálohy 061 4



Označ. Text ř.

Stav 
k prvnímu
dni účet. 
období

Stav 
k posled.
dni účet. 
období

Vlastní zdroje celkem

Jmění celkem

Vlastní jmění

Výsledek hospodaření celkem

Účet hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé

Ostatní závazky

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

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

Daň z přidané hodnoty

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní 

Jiná pasiva celkem

Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

A.

A.I.

1.

A.II.

1.

3.

B.

B.III.

1.

4.

6.

7.

10.

17.

22.

B.IV.

2.

86

87

88

91

92

94

95

106

107

110

112

113

116

123

128

130

132

134

1 967

2 246

15

-279

-216

-63

803

530

433

33

15

47

2

273

273

2 770

Rozvaha PASIVA

   Z důvodu přehlednosti je tabulka krácena o pole, v nichž byla 0.
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-48

1 243

15

-63

12

1 954

711

210

1

35

14

2

449

15

15

1 906

89 2 2311 228Fondy2.

94 -75



Pohledávky a závazky:

Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě 
splatnosti činí 310 tis. Kč.

Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splat-
nosti činí 433 tis. Kč.

Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž 
splatnosti uplynula doba delší než 3 roky.

Časové rozlišení a dohadné položky:

Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 3 tis. Kč 
– jedná se o náklady na datové služby a pojištění automobilu 
v roce 2018, výnosy příštích období jsou evidovány v celkové vý-
ši 273 tis. Kč – jedná se o výnosy z inzertních služeb poskytnu-
tých v roce 2018. V roce 2014 společnost vydala interní směrnici 
týkající se časového rozlišovaní nákladů a výnosů, v níž stanovila 
částku 1.000 Kč (bez DPH), do které se nebudou náklady a vý-
nosy časově rozlišovat.

5 Finance a účetnictví



5.3
 Příjmy a výdaje

Dárci

Open Society 
Fundation 

grant na osvětu 
a advokační práci  

k tématu otevřeného 
vzdělávání

Bader Philantropies
grant na realizaci 

programu Extra třída 
v sociálně vyloučených 

lokalitách

Nadace Albatros 
impact investice

 na lokalizaci a rozjetí 
projektu Talentify.me

Nadace 
Karla Janečka 

– grant na program
Města vzdělávání, 
– grant na projekt 

Učitel, povolání snů, 
– grant na projekt 

Škola příběhů

Nadační fond 
Tesco 

grant na realizaci 
programu 
Extra třída

Net4Gas
grant na projekt 

Škola příběhů

Open Society 
Fund Praha 

institucionální grant 
na základní práci 

organizace 

Nadace Blíž k sobě  
finanční 

podpora v účasti 
na fundraisingovém 

inkubátoru 
FRIN 2017

Nadace 
rodiny Orlických 
grant na tvorbu 
článků datové 

žurnalistiky

Společnost O2  
šek v hodnotě 

10.000 Kč na služby 
společnosti

Jan Barta
impact investice 

do proměny webu 
rodicevitani.cz

V roce 2017 přijala společnost peněžní dary v celkové výši 
5.334 tis. Kč. 

Z darů přijatých v roce 2016 a 2017 využila organizace dary 
v celkové výši 4.365 tis. Kč. 

Přijaté dary ve výši 2.197 tis. Kč jsou evidovány jako 
„nerozpuštěné“ na účtu 911.200 – Přijaté dary a budou použity 
a rozpuštěny do výnosů v průběhu roku 2018.

5 Finance a účetnictví

Přijaté dary



Vlastní tržby
V roce 2017 měla společnost na různých aktivitách výnos 
celkem 1.119 tis. Kč. Výnos zahrnoval následující činnosti: 
 - certifikace,
 - propagace a inzerce,
 - konzultace,
 - konferenční poplatky,
 - prodej knih.

Počet zaměstnanců
V roce 2017 zaměstnávala společnost 1 zaměstnance na zá-
kladě Smlouvy o výkonu funkce ředitele, další zaměstnanci byli 
zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce (v roce 2017 
bylo uzavřeno celkem 16 těchto dohod).

Výsledek hospodaření
Společnost uplatňuje podle § 18a odst. 5 d široký základ daně.

Za rok 2017 organizace vykazuje ztrátu ve výši 216 tis. Kč.

5 Finance a účetnictví



5.4
 Plán dalšího hospodaření

Organizace má zpracován finanční plán na rok 2018, dle kterého 
by hospodaření organizace za rok 2018 mělo skončit ziskem 
a který pokryje část výše uvedené ztráty. 

V následujícím roce chceme udržet vícezdrojové financování. 
Oblast informací o vzdělávací politice a advokační práce budou 
pokryty dary soukromých nadací. Zároveň  společnost plánuje 
využít své informační zázemí a schopnost tvorby kvalitního 
obsahu k získávání prostředků vlastní činností, a pokrýt tak své 
provozní náklady. 

5 Finance a účetnictví
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5.5
 Vyjádření auditora
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