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1 Úvod

1.1 Slovo ředitele

V šestém roce
existence EDUin jsme
poněkud proměnili
pojetí i ﬁnancování
činnosti organizace.
Inspiraci a metodologii jsme
načerpali ve dvou vzdělávacích
akcelerátorech zaměřených na podporu
sociálního podnikání. Zároveň jsme přijali
nabídku převést do České republiky
projekt Talentify.me, který je v domovském
Rakousku sociálním podnikem.
Nový způsob uvažování přinesl zpětně
otázky směřující k podstatě naší práce
a jejím prioritám.
I letošní výroční zprávu jsme pojali jinak.
Strukturovali jsme ji podle tzv. Social
Reporting Standard (SRS), který je zaměřen
na sledování společenského dopadu
činnosti organizace.
Věříme, že výroční zpráva v nové podobě
srozumitelně představí naši činnost i těm,
kteří nejsou specialisty v oblasti vzdělávání.
Příjemné čtení přeje

Zdeněk Slejška
ředitel společnosti EDUin
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1.2 Východiska a výzvy: proč vznikl 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
na 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 je zprostředkovat veřejnosti jinou
zkušenost se vzděláváním, než kterou mají
zažitou, a získat tak její větší podporu
pro změnu.
Změnou, o kterou se snažíme, je přiblížit
vzdělávání v českých školách potřebám
života v dnešním a budoucím světě.
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1.3 Pár slov o výroční zprávě

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 2016, a to včetně
výstupů, výsledků a dopadů.
Zprávu jsme napsali podle
manuálu Social Reporting
Standard (SRS), verze
2014.
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Standard pro vykazování společenského dopadu

SPOLEČENSKÝ
PROBLÉM
sociální,
ekologický (...)

VIZE & CÍLE

KOMUNITA,
PROSTŘEDÍ

VÝSLEDEK
A DOPAD

CÍLOVÉ
SKUPINY

ZDROJE

VYKONANÉ
AKTIVITY

2 Problém a naše řešení s dosavadními dopady

2.1 Co řešíme za problém
?

Vzdělávání na většině českých škol se
za posledních 30 let příliš nezměnilo,
ale společnost se proměnila radikálně.
Hrozí, že naše děti nebudou dobře
vybaveny na 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
podprůměrným. 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 nespokojených.
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 na 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 vzdělávání, 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. Ale
bez dobrého porozumění
a pochopení ze strany veřejnosti, proč
je změna vzdělávání na 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.
Zamýšleným dopadem naší činnosti je,
že se vzdělávání stane prioritním tématem
a (zejména) rodičovská veřejnost bude
schopnější o vzdělávání více přemýšlet
a podporovat změny jak ve své škole, tak
i ve městě či v regionu. Díky tomu nastane
proměna výuky na veřejných školách.
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2.2 Jak jej řešíme

Základní předpoklady
pro úspěšnou změnu českých škol jsou dva:

2
1
Veřejnost bude
mít dostatek
informací.

Veřejnost
získá vlastní zkušenost
s tím, že dobré vzdělávání
ve školách může vypadat
jinak, než jak si pamatuje
z dětství.

Před rokem 2010 zde nebyla žádná organizace, která by se systematicky věnovala popularizaci vzdělávání, a toto téma bylo ve veřejné debatě zcela okrajové. Proto jsme založili obecně
prospěšnou společnost EDUin.
Posláním organizace je podporovat proměnu vzdělávání v České republice tak, aby odpovídalo nárokům dneška a budoucnosti.
Cílových skupin je v oblasti vzdělávání velké množství. Od žáků, učitelů, ředitelů až po rodiče,
zřizovatele a politiky. Pro naši práci jsme si určili jako prioritní skupinu rodičů a následně
zřizovatele a ředitele škol.
Naše řešení je založeno v první řadě na dlouhodobé a systematické informační práci vedené
různými formami tak, aby se informace dostaly k co nejpestřejšímu publiku.
Druhotně se věnujeme aktivitám, které vtahují důležité skupiny veřejnosti do problému
a nabízejí jim zkušenost s jiným pojetím vzdělávání a fungování škol.

První oblast aktivit nazýváme souhrnně
EDUinfo. Jedná se o aktivity a jejich
výstupy, které k jednotlivým cílovým
skupinám dopravují důležité informace.
Kontinuálně vydáváme newsletter,
monitorujeme a zveřejňujeme k tématu
vzdělávání články a příspěvky na blogu.
Mezi jiné, časově omezené komunikační
aktivity, patří internetový seriál a naše
kampaně.
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 informace. Díky
tomuto přístupu jsme se stali spolehlivým
a vyhledávaným zdrojem informací o českém vzdělávání.
Druhou oblast aktivit jsme pojmenovali
EDUinspirace. Zahrnuje aktivity, které
stimulují proměnu škol přímým způsobem
a vtahují do ní veřejnost. Sem patří certiﬁkace Rodiče vítáni, program Extra třída,
aplikace Co umím. EDUinspirace vytváří
příležitosti pro osobní zážitek a zanechává
proto trvalou a hmatatelnou stopu, i když
zasahuje omezenější cílovou skupinu než
činnost informační.
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2.3 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 kontextu dění celé společnosti.

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.

Prioritně sledujeme změnu rodičovské
komunity. Během sledovaných let
vstoupila do dění generace „husákových“
dětí, kterým dorostly děti do školních let.
Je to generace, která již zahájila
produktivní život po změně
režimu. Určitá část této
generace 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 se zorientovat
v dané problematice. Zvykají
si, že musí vyvinout osobní iniciativu při podpoře školy, mnozí si uvědomují
socializační roli veřejného školství a je
pro ně významnou hodnotou.

Změna zatím není plošná, ale pro některé
regiony se vzdělávání stává prioritou
a radnice tomuto tématu věnují patřičnou
pozornost. 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.

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

V rámci našeho projektu Extra třída
se stovky žáků naučily spolupracovat
a připravit projekt od prvotního nápadu
až po jeho prezentaci před veřejností. Další
desítky žáků si vyzkoušely práci s nástrojem
Co umím a objevily díky němu svoje silné
stránky.

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 jim dokáže dodat potřebné
informace i další informační zdroje.

Tyto aktivity umožnily mnoha rodičům
poznat jiný způsob vzdělávání, než který
sami zažili, a vidět na vlastní oči, jakou
radost z učení a poznávání takové vzdělávání dětem přináší.

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 komu-nikovat s veřejností. Docílili
jsme toho, že ministerstvo reaguje na naši
práci.

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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Standard pro vykazování společenského dopadu aplikovaný na EDUin
EDUin
SPOLEČENSKÝ PROBLÉM

Nezájem a malá
angažovanost veřejnosti
o vzdělávání a kvalitu škol

SPOLEČENSKÝ
PROBLÉM
sociální,
ekologický (...)

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

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

VIZE & CÍLE

KOMUNITA,
PROSTŘEDÍ

VÝSLEDEK
A DOPAD

CÍLOVÉ
SKUPINY

ZDROJE

VYKONANÉ
AKTIVITY

VIZE & CÍLE

Vize:
Vzdělávání se stane
prioritním tématem
společnosti, nastane
tlak veřejnosti
na změnu, díky tomu
se promění výuka
na 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.

ZDROJE

20.153.000 Kč
od 3 lidí (2010)
až po 13 členů
týmu (2016)
know-how
v mediální práci

VYKONANÉ
AKTIVITY

CÍLOVÉ
SKUPINY

EDUinfo:
rodiče
ročně 500 mediálních
zřizovatelé
výstupů, 130 vystoupení
ředitelé
a přes 500 článků
publikovaných na našich
webech
240 uspořádaných akcí
s 8 000 účastníky
3 strategické audity vzdělávání
2 popularizační knihy
3 studie o vzdělávání
2 metodické materiály
k Otevřenému vzdělávání
1 publikace příkladů dobré praxe
40 dílů seriálu Vši ve škole
s 3 mil. zhlédnutí
150 spotů, videodokumentů a záznamů
vystoupení
302 nominovaných projektů na cenu Eduína
222 soutěžících webů v soutěži sCOOLweb
kampaně Česko mluví o vzdělávání a Chci učit
EDUinspirace:
přes 750 škol se značkou Rodiče vítáni
183 žákovských projektů v programu Extra třída
5 lokálních strategií vzdělávání v programu
Města vzdělávání
2 200 uživatelů aplikace Co umím
800 vydavatelů digitálních odznaků
na platformě Veriod

VÝSLEDEK
A DOPAD

Rodiče:
využívají pravidelný
informační servis
se naučili vyhledávat informace
o inovativních trendech
si zvykají na to, že musí
vyvinout osobní iniciativu
při podpoře 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
na školách
ministerstvo postupně
zlepšilo uživatelský servis
kolem státních maturit
politici o trochu více
konkretizují svoje politické
programy
Ředitelé:
na aktivních školách vnímají
rodiče spíš jako spojence
mění způsoby komunikace
s veřejností a komunitou
podporují aktivnější způsoby
vzdělávání žáků

3
Činnost
v roce 2016

3 Činnost v roce 2016

3.1 Co bylo k dispozici

Tým EDUin tvořilo v roce 2016 třináct placených spolupracovníků (viz kapitola 4.4);
v čele týmu stál ředitel společnosti.
Organizaci dále vypomáhalo 20 dobrovolníků a bezplatně odpracovalo přibližně 600
hodin.

Společnosti dlouhodobě poskytují
pro bono služby některé organizace
(viz kapitola 4.5).

vlastní
zdroje
individuální
dárci

Výše této podpory za rok 2016 odpovídá
částce 1.350.000 Kč.

soukromé
nadace

V roce 2016 přijala společnost peněžní
dary v celkové výši 4.553.735 Kč a utržila
1.173.000 Kč.

peněžité
dary

Celkem tedy v roce 2016 hospodařila
s částkou 5.726.735 Kč.
ﬁrmy
a ﬁremní
nadace

Dary společnosti lze rozdělit do tří
oblastí:
- nejmenší část byla od individuálních
dárců,
- druhá část byla věnována soukromými
nadacemi,
- nejvíce ﬁnančních prostředků věnovali
organizaci ﬁrmy a ﬁremní nadace.
Podrobný přehled viz kapitola 5.3.

Ředitel organizace využívá malou kancelář a ke společným
poradám byl týmu k dispozici
sdílený prostor Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze. 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 efektivně nabízet naše téma
médiím .

3 Činnost v roce 2016

3.2 Co jsme dělali

Aktivity EDUin dělíme na dva okruhy

EDUinfo EDUinspirace

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 2.3. Zde krátce představíme jednotlivé aktivity, které jsme realizovali v roce
2016, včetně výstupů těchto aktivit - měřitelných indikátorů, které danou činnost kvantiﬁkují.
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3.2 Co jsme dělali

EDUinfo
Smyslem aktivit soustředěných pod hlavičkou EDUinfo
je informovat o vzdělávání širokou veřejnost, a rozšiřovat tak
společenské povědomí o této problematice.
Aktivity dělíme do 5 okruhů:

5.
tvorba
analýz
a studií

4.
organizace
soutěží
a ocenění

1.
systematická
práce s médii

EDUinfo

2.
informačně
osvětová
činnost

3.
pořádání
osvětových akcí
a aktivní účast
na akcích jiných
pořadatelů
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Systematická práce s médii zahrnuje:

1.

- 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).
Výstupy 2016:
Vydali jsme celkem 99 tiskových zpráv. Naše činnost přímo či nepřímo vedla ke vzniku
více jak 500 mediálních výstupů, ať už šlo o vlastní výstupy, nebo o naše citace ve výstupech jiných autorů.

2.

Informačně osvětová činnost pro veřejnost v našem případě
znamená:
- vedení informačního webu eduin.cz, kde publikujeme vlastní články,
přebíráme relevantní výstupy z jiných médií a shromažďujeme další
zajímavé informace např. v edukalendáři či v mapě aktivních škol,
- pravidelná aktualizace našich účtů na sociálních sítích (Facebook, Twitter,
You tube),
- 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.
Výstupy 2016:
Publikovali jsme celkem 526 článků na eduin.cz. Na naše weby přišlo 523 253 unikátních
návštěvníků. Vydali jsme 43 čísel newsletteru Beduin, který odebírá 11 561 lidí. V roce
2016 narostl organicky počet fanoušků na našich sociálních sítích celkem o 53 %.
Konkrétní stavy FB 7 001, G+ 16 520, Tw. 1 422. Vydali jsme brožuru Jak zvýšit kvalitu škol
pomocí otevřeného vzdělávání a manuál Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné
všem.

3.

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 ve vzdělávání (SKAV),
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- 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 těchto městech a obcích: Blansko, Brno, Dubí, Frýdlant, Klatovy, Kutná Hora, Kyjov,
Louny, Praha, Psáry, Šlapanice, Zbraslav.
Výstupy 2016:
Uspořádali jsme celkem 77 akcí, kterých se zúčastnilo 2 150 účastníků. V roli moderátorů, diskutujících či prezentujících jsme vystoupili na 130 akcích.

4.

V roce 2016 jsme organizovali dvě ocenění, Eduína a sCOOLweb,
jejichž smyslem je upozornit na zajímavé počiny v oblasti vzdělávání.
Cena Eduína byla založena v roce 2013 a oceňuje
inovativní 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.
Od roku 2015 pořádáme celostátní soutěž o nejlepší web školy sCOOLweb, která je určena pro základní a střední školy. Chceme, aby školy skrze
svůj web poskytovaly relevantní informace rodičům a dalším zájemcům.
Výstupy 2016:
Do ceny Eduína se přihlásilo 89 soutěžících projektů. Při hlasování o Cenu veřejnosti
získalo 9 ﬁnalistů 2 666 hlasů. Ve 2. ročníku sCOOLwebu soutěžilo celkem 86 školních
webů.

5.

Zpracováváme studie a analýzy, abychom přispěli k věcnosti diskuse.
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.
Nově jsme garantovali tvorbu studie o aktuálním stavu vzdělávání v České republice
pro výroční konferenci Aspen Institut.
Ve spolupráci se společností Median a Socialbakers jsme připravili a realizovali výzkum
věnující se vztahu veřejnosti k inkluzi.
Výstupy 2016:
Audit vzdělávacího systému 2016, studie o stavu vzdělávání pro Aspen Institut,
výzkumná zpráva o vztahu veřejnosti k inkluzi.
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EDUinspirace
Druhým pilířem našich aktivit jsou programy a projekty
zprostředkovávající uživatelům zkušenost s jiným způsobem vzdělávání.
Usilujeme o proměnu vztahu mezi naší cílovou skupinou a školou.
Do této skupiny aktivit patří:

1.
program
Rodiče vítáni

7.

2.

projekt
Talentify.me

program
Extra třída

6.

EDUinspirace

aplikace
Edumapa

veriod

3.
program
Města
vzdělávání

5.

4.

projekt
Veriod

aplikace
Co umím
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Rodiče vítáni

1.

Rodiče vítáni je program určený školám a rodičům. Jeho smyslem je
podpořit rozvoj dobré spolupráce a komunikace škol s rodiči jejich
žáků. Nabízíme inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Školám
splňujícím určitá kritéria EDUin uděluje značku Rodiče vítáni a motivuje
je k další práci v tomto směru.
Výstupy 2016:
Nově získalo certiﬁkaci Rodiče vítáni 79 škol a recertiﬁkací jich prošlo 292. Zodpověděli
jsme více než 70 dotazů v rámci poradny rodicevitani.cz.
Extra třída

2.

Extra třída je program pro všechny školy v ČR. Žáci 7. – 9. tříd škol přihlášených do programu mají možnost získat grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu, který bude mít pozitivní dopad na život v jejich obci či městě. Žáci projekt vymýšlejí, plánují a realizují za pomoci
svého učitele, patrona projektu. Program disponuje vlastní, zcela
originální propracovanou metodikou pro školy.
Výstupy 2016:
V programu Extra třída žáci uskutečnili 46 projektů v komunitách po celé republice.
Města vzdělávání

3.

Města vzdělávání je program, který představitelům municipalit
pomáhá zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít strategie, jak je
postupně naplňovat. Propojuje významné zástupce různých sektorů –
školního, neziskového a ﬁremního – a podporuje vznik lokálních
partnerství, která v dlouhodobém horizontu realizují strategii vzdělávání. Projekt se zaměřuje na vzdělávání v nejširším slova smyslu (formální
i neformální) a začleňuje různé mechanismy a instituce (školy, knihovny, DDM, divadla,
vzdělávací organizace atd.).
Výstupy 2016:
V programu Města vzdělávání vznikla strategie vzdělávání pro Chomutov; ve třech
dalších městech (Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora, Svitavy) systematicky pomáháme s realizací akčního plánu. V jeho rámci mimo jiné vznikl cyklus workshopů
organizovaný různými organizacemi, začal fungovat žákovský městský parlament,
uskutečnilo se několik diskusních setkání rodičů a pedagogů a došlo ke zmapování
vzdělávacích příležitostí v regionech a jejich vizualizaci na Edumapě.
Co umím

4.

Co umím je online aplikace pro děti, jejich rodiče a učitele, určená
ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dítěte. Nejdůležitějším cílem je pozitivní motivace k dalšímu seberozvoji. 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.
Výstupy 2016:
Přibylo 366 nových uživatelů a bylo shromážděno 1 989 důkazů.
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Veriod

5.

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

veriod

Výstupy 2016:
Přibylo 193 nových uživatelů a bylo vydáno 1 952 odznaků.

Edumapa

6.

Edumapa je webová aplikace, pomocí níž lze zobrazit vzdělávací
příležitosti v regionech. Uživatelé se díky mapě mohou na jednom místě dozvědět, jaké možnosti neformálního vzdělávání nabízejí různé
instituce a jednotlivci. V průběhu roku jsme aplikaci testovali a hledali
různé varianty ﬁnancování.
Výstupy 2016:
Webová aplikace připravená k plnění daty a různé varianty ﬁnančních modelů fungování.

Talentify.me

7.

Talentify.me je původně rakouský projekt, jehož smyslem je podpořit
identiﬁkaci silných stránek u dětí a mladých lidí. Základem tohoto
velmi úspěšného projektu je digitální platforma, která propojuje žáky
a nabízí jim vzájemné vrstevnické doučování. 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. V roce 2016 jsme Talentify.me začali přenášet do České
republiky. V první fázi šlo o jeho českou lokalizaci.
Výstupy 2016:
Lokalizovaný webový systém Talentify.me.

Kromě výše uvedených aktivit, které řeší společenský problém, je
EDUin aktivní i v oblasti sociálního podnikání, a snaží se tak o posílení ﬁnanční samostatnosti. I v rámci těchto činností využíváme našeho know-how. Provozujeme tři inzertní portály – dvpp.info,
edujob.cz a edumapa.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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V přehledové tabulce uvádíme přehled aktivit a výsledků práce
vztažené k základním cílovým skupinám, na které se soustředíme.

CÍLOVÉ
SKUPINY

Rodiče

Zřizovatelé
na všech
úrovních
(míněno i politici)

Ředitelé

VYKONANÉ
AKTIVITY

VÝSLEDEK
A DOPAD

– změna dovedností,
chování či životní situace
cílové skupiny

EDUinfo

- zvýšil se počet rodičů, kteří jsou ochotni se vyjadřovat
veřejně ke vzdělávání a organizovat v regionech setkání
pro veřejnost s naší pomocí

Rodiče vítáni

- z průzkumu mezi rodiči, který byl realizován v rámci
funkčního studia ředitelů na PedF UK, vzešla značka
Rodiče vítáni jako nejznámější

Co umím

- stoupá počet rodičů, kteří hledají jiné způsoby motivace
dětí ke vzdělávání, než je známkování

EDUinfo

- Ministerstvo školství poprvé rozhodlo, že mají být
publikovány statistiky odpovědí u maturitních testů;
na ministerstvu byl agendou digitálního (otevřeného)
vzdělávání pověřen politický náměstek a agendě byla
dána priorita; ve všech volebních programech
u krajských voleb se objevila podpora učitelů jako
priorita vzdělávací politiky

Města vzdělávání

- Ve Dvoře Králové nad Labem (město zapojené do Měst
vzdělávání) bylo přijato usnesení napříč politickým
spektrem o dlouhodobé podpoře vzdělávání a jeho
prioritě; zavádění nových forem spolupráce a participace
na rozhodování v oblasti vzdělávání

Extra třída

- zřizovatelé zapojeni školou do programu Extra třída
podporují proměnu vzdělávání a vidí hodnotu
v aktivitách žáků

EDUinfo

- ředitelé mění na základě hodnotících kritérií soutěže
sCOOLweb podobu webových prezentací škol, neboť
pochopili, že je to velice důležitý způsob práce s veřejností; větší zájem o pedagogické lídrovství

Rodiče vítáni

- naučili se využívat kritéria značky k vlastní autoevaluaci
práce s rodiči

Extra třída

- cíleně podporují aktivní formy vzdělávání, ve kterých
žáci sami něco tvoří

Města vzdělávání

- začali spolupracovat s jinými školami v okolí a s organizacemi neformálního vzdělávání

Co umím

- podporují vytvářejí alternativních způsobů hodnocení
žáků vedením elektronických žákovských portfolií
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V průběhu času jsme zavedli sledování různých oblastí našeho působení.

- počty našich
mediálních citací, vydaných TZ,
návštěvnost webů, zorganizovaných akcí,
účastníků, informací o vzdělávání v médiích,
frekvenci informací v médiích,
frekvenci dotazů veřejnosti

- využívání našich
aktivit a jejich
kvalitativní přínos
uživatelům
i

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

SLEDUJEME:

- aktivitu
veřejnosti
v oblasti vzdělávání
– co jsou ochotni
dělat

- kvalitu
práce novinářů,
informačních sdělení
v médiích, dotazů
z veřejnosti
- celkový stav diskuse a postojů
k tématu vzdělávání v médiích,
u veřejnosti a politiků

Ke sledování využíváme:

- monitoring
médií

- google analytics
a analytiky
sociálních sítí

- vlastní
statistiky
a přehledy

- vlastní
pozorování

- rozhovory
a diskuse
(organizujeme
pravidelná
setkání,
správní radu)

- sekundární
analýzy
výzkumů

V roce 2016 jsme v rámci sledování a analýzy využili i impact grant od společnosti IBM,
která nám díky svým analytickým nástrojům umožnila zmapovat dění v oblasti vzdělávání
na českém internetu v určitém období. Díky tomuto grantu jsme si mohli ověřit a doplnit
naše interní závěry o dění v oblasti vzdělávání. Součástí analýzy byl i monitoring projektů
EDUin.

- vlastní
průzkumy
a dotazníková
šetření

4
Představení
organizace

4 Představení organizace

4.1 Základní informace
i

Jméno organizace

EDUin, o. p. s.

Sídlo organizace

Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4

Korespondenční adresa

Hlavní 42, 273 62 Družec

Založení organizace

17. 5. 2010

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Kontakt

E-mail: info@eduin.cz
Mobil: 605 967 368
Web: www.eduin.cz

Zakládací smlouva

http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2013/03/
EDU_zakladaci_smlouva_uprava_cerven_2011_web.pdf

Registrace

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl O, vložka 738 dne 4. srpna 2010
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4.2 Řízení a správa organizace
i

Zakladatelé
Tomáš Feřtek
Zdeněk Slejška
Lucie Slejšková

Správní rada
Tomáš Feřtek – od července 2016 předsedou správní rady
Antonín Kokeš – členem od července 2016
Marta Petrášová – členka
Silvie Pýchová – do června 2016 předsedkyní správní rady, v červnu ukončeno členství
Jana Straková – členka od července 2016
Marek Herman – člen
Jiří Stárek – člen do června 2016
Peter Sokol – člen

Statutární orgán
Zdeněk Slejška – ředitel společnosti

Dozorčí rada
Martin Ježek – předseda dozorčí rady
Hana Lehovcová – členka do června 2016
Eva Frankotová – členka
Věra Vosecká – členka od července 2016

Kontrolu účetnictví od roku 2015 provádí nezávislá auditorská společnost Audit Daně CZ s. r. o.
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4.3 Organizační struktura
i

SPRÁVNÍ
RADA

ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI

3
VEDOUCÍ SEKCÍ

REALIZAČNÍ
TÝMY
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4.4 Představení členů týmu
i

Zdeněk Slejška – ředitel společnosti
Tomáš Feřtek – odborný konzultant
Kateřina Lánská – redaktorka webů, koordinátorka EDUinfo
Petra Pešková – administrátorka do srpna 2016
Silvie Pýchová – vedoucí sekce Programy do prosince 2016, metodička Extra třída
Tamara Kováčová – koordinátorka EDUpointu a projektu Otevřené vzdělávání
Miroslav Hřebecký – vedoucí sekce Služby do srpna 2016
Bob Kartous – vedoucí sekce Komunikace a tiskový mluvčí
Iva Tahová – koordinátorka programu Města vzdělávání a čtvrtého ročníku Extra třídy
Barbora Vobořilová – koordinátorka pátého ročníku Extra třídy
Michal Kaderka – analytik a projektový specialista
Richard Lukáš – koordinátor portálu dvpp.info a edumapa.cz
Dana Musilová – produkční, koordinátorka značky Rodiče vítáni
Jan Feřtek – programátor
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4.5 Spolupráce s dalšími organizacemi

Albatros Media – věcné dary v rámci soutěže sCOOLweb
Albi – pro bono tisk materiálů
Ashoka – strategický partner organizace, ﬁnanční podpora ředitele organizace
Bageteria – pro bono občerstvení na konferenci Rodiče vítáni 2016
Bakaláři – partnerství konference Rodiče vítáni a Ceny Eduína 2016
C&COM, 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 Ceny Eduína 2016
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 2016
InBorn – pro bono konzultace v oblasti online marketingu
IBM – pro bono impact grant analýzy témat vzdělávání na českém internetu
Magistrát hlavního města Prahy – poskytnutí prostor pro konferenci sCOOLweb
Nadace Depositum Bonum – partner ceny Eduína 2016
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 2016 a pro bono právní poradenství v poradně
Rodiče vítáni
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
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5.1 Vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno externí účetní organizací
Plán B. Organizace zpracovává účetnictví
s využitím účetního software Premier, který
odpovídá příslušným legislativním požadavkům.
Účetní závěrka společnosti byla zpracována
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva ﬁnancí
ČR, kterými se stanoví postupy účtování
a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
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5.2 Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Označ.
A.

Text

ř.

Hlavní
činnost

Náklady

0

0

I.

Spotřebované nákupy celkem

1

4 878

1.

Spotřeba materiálu

2

127

4.

Prodané zboží

5

9

5.

Opravy a udržování

7

35

6.

Cestovné

8

5

7.

Náklady na reprezentaci

9

15

8.

Ostatní služby

10

445

Osobní náklady celkem

11

461

Mzdové náklady

12

375

10.

Zákonné sociální pojištění

13

70

IV.

Daně a poplatky celkem

17

4

14.

Daně a poplatky

18

4

Ostatní náklady celkem

21

19

29

5

III.
9.

V.
16.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17.

Odpis nedobytné pohledávky

22.

Jiné ostatní náklady

VI.

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

30

13

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

31

18

30.

Tvorba zákonných opravných položek

36

-5

Náklady celkem

42

5 359

0

0

B.

Výnosy

Hospodář.
činnost Celkem

2

4880

2

5361

1

13

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

43

728

445

1173

1.

Tržby za prodej vlastních výkony a za zboží

44

728

445

1173

6

IV.

Ostatní výnosy celkem

57

18.

Jiné ostatní výnosy

64

6

6

VI.

Přijaté příspěvky celkem

73

4 107

4107

27.

Přijaté příspěvky (dary)

75

4 107

4107

Výnosy celkem

79

4 841

445

5286

Hospodářský výsledek před zdaněním

80

-518

443

-75

Daň z příjmů

81

0

Hospodářský výsledek po zdanění

82

-518

443

-75

C.
34.
D.

6

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

Rozvaha AKTIVA

Text

Označ.

A.
A.II.
4.
A.IV.

ř.

Stav
k prvnímu
dni účet.
období

Stav
k posled.
dni účet.
období

Dlouhodobý majetek celkem

001

35

18

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

80

80

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

014

80

80

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

029

-45

-62

7.

samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

036

-45

-62

B.

Krátkodobý majetek celkem

041

985

1 888

Zásoby celkem

042

48

39

Zboží na skladě a v prodejnách

049

48

39

B.I.
7.
B.II.

Pohledávky celkem

052

125

49

1.

Odběratelé

053

115

45

9.

Ostatní přímé daně

061

15

4

19.

Opravná položka k pohledávkám

071

-5

0

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

072

808

1 537

1.

Pokladna

073

10

8

2.

Ceniny

074

0

0

3.

Bankovní účty

075

798

1 529

B.III.

B.IV.

Jiná aktiva celkem

081

4

263

1.

Náklady příštích období

082

4

3

2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

260
ř. 1 + 41

085

1 020

1 906

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

Rozvaha PASIVA

Text

Označ.

A.
A.I.
1.

ř.

Stav
k prvnímu
dni účet.
období

Stav
k posled.
dni účet.
období

Vlastní zdroje celkem

86

26

-48

Jmění celkem

87

15

15

Vlastní jmění

88

15

15

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

91

11

-63

1.

Účet hospodářského výsledku

92

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

-75
-1 069

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

1080

12

B.

Cizí zdroje

95

994

1 954

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

106

957

1 939

1.

Dodavatelé

107

20

210

4.

Ostatní závazky

110

2

1

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

47

35

7.

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

113

6

14

10.

Daň z přidané hodnoty

117

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků

119

522

1 228

20.

Dohadné účty pasivní

123

360

449

Jiná pasiva celkem

130

37

15

Výnosy příštích období

132

37

15

PASIVA CELKEM

134

1 020

1 906

B.IV.
2.

2

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

Pohledávky a závazky:
Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům
po a ve lhůtě splatnosti činí 45.159 Kč.
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům
po a ve lhůtě splatnosti činí 209.910 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 3.330,40 Kč – jedná se o náklady
na datové služby a pojištění automobilu v roce
2016, výnosy příštích období jsou evidovány
15.023,19 Kč – jedná se o výnosy z inzertních
služeb poskytnutých v roce 2016. V roce 2014
společnost vydala interní směrnici týkající se
časového rozlišovaní nákladů a výnosů, v níž
stanovila částku 1.000 (bez DPH), v níž se
nebudou náklady a výnosy časově rozlišovat.
Dohadné položky jsou evidovány ve výši
450.000 Kč – jedná se o služby poskytnuté
v období 09-12/2016, které nebyly vyfakturovány do konce r. 2016.
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5.3 Příjmy a výdaje

PŘIJATÉ DARY
V roce 2016 přijala společnost peněžní dary v celkové výši 4.553.735 Kč.
Z darů přijatých v roce 2015 a 2016 využila organizace dary v celkové výši 4.106.819 Kč. Dary,
které budou připsány na účet v roce 2017 a byly již čerpány v roce 2016 ve výši 260.000 Kč,
byly zaúčtovány na vrub účtu Příjmy příštích období a ve prospěch účtu Přijaté dary.
Přijaté dary ve výši 1.228 mil. jsou evidovány jako „nerozpuštěné“ na účtu 348 a budou
použity a rozpuštěny do výnosů v průběhu roku 2017.
Kromě těchto darů přijala společnost dar ve výši 1.238.649 Kč od Nadačního fondu Tesco.
Tento dar byl zaúčtován ve prospěch účtu 911 a byl v roce 2016 v plné výši přerozdělen mezi
spolupracující školy.
DÁRCI

Ashoka
osobní stipendium
řediteli organizace
do října 2016

Bader Philantropies
grant na realizaci
programu Extra třída
v sociálně vyloučených
lokalitách

Nadace Albatros
grant na výzkum o vnímání
tématu inkluze mezi
veřejností, impact investice
na lokalizaci a rozjetí
projektu Talentify.me

Nadace
Karla Janečka
grant na program
Města vzdělávání;
pro bono účast
na vzdělávacím cyklu
321

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
a grant na Města vzdělávání
v Chomutově

Open Society
Fundation
grant na osvětu
tématu otevřeného
vzdělávání

VLASTNÍ TRŽBY
V roce 2016 společnost na různých aktivitách měla výdělek celkem 1.173 mil. Kč. Tržba byla
z následujících činností:
- konferenční poplatky,
certiﬁkace,
- prodej knih.
propagace a inzerce,
konzultace,
POČET ZAMĚSTNANCŮ
V roce 2016 zaměstnávala společnost 1 zaměstnance na základě Smlouvy o výkonu funkce
ředitele, další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce (v roce 2016
bylo uzavřeno celkem 17 těchto dohod).
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Společnost uplatňuje podle §18a odst. 5 písm. d široký základ daně.
Výsledek hospodaření za rok 2015 (ztráta ve výši 1.068.563 Kč) byl převeden na účet
nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Za rok 2016 organizace vykazuje ztrátu ve výši
74.000 Kč (z toho 518.000 Kč ztrátu v hlavní činnosti a 443.000 Kč zisk v činnosti
hospodářské).
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5.4 Plán dalšího hospodaření

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. V oblasti inovací je kladen důraz
na rozšiřování práce s nástroji podporujícími
rozvoj jedinců. Zde použijeme ﬁnance
ze soukromého sektoru i příjmy z vlastní
činnosti.
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