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Vítáme Vás u čtení výroční zprávy naší obecně 
prospěšné společnosti. Jak mnozí víte, vstu-
povali jsme do roku 2018 s výraznou organi-
zační změnou. Po sedmi letech předal řízení 
EDUinu zakladatel Zdeněk Slejška nové posile 
Martině Kaděrové. Základní poslání společ-
nosti se nezměnilo, ale změna řízení týmu 
EDUinu prospěla. Některé projekty či progra-
my byly v průběhu nebo ke konci roku 2018 
ukončeny a EDUin zahájil proces restrukturali-
zace, která pokračuje i v roce 2019. Honza 
Dolínek se vrátil do EDUinu po 18 měsících, 
aby navázal a pokračoval v tom, co Martina Ka-
děrová započala. 

Společně s partnery a dárci chceme dále ak-
centovat a akcelerovat potřebné změny čes-
kého vzdělávání. 

Potěší nás, pokud si projdete celou výroční 
zprávu. Ať už se rozhodnete nás aktivně pod-
pořit, držet nám palce nebo si budete podtr-
hávat jednotlivé pasáže nesouhlasnou vlnov-
kou, budeme velmi rádi, když nám o tom dáte 
vědět. 

Příjemné čtení a zůstaňme ve spojení, vzdě-
lání je i naše věc

Slovo ředitelů

Honza Dolínek 
ředitel společnosti EDUin od 1. 1. 2019

honza.dolinek@eduin.cz / +420 724 825 933

a

Martina Kaděrová 
ředitelka společnosti EDUin v roce 2018
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Změna, o kterou nám jde, spočívá v přiblížení 
vzdělávání v českých školách potřebám života 

v dnešním a budoucím světě.

Východiska 
a výzvy: 

proč vznikl 
EDUin

Jak je možné, 
že od roku 2009, 

kdy bylo  s fungováním 
vzdělávacího systému 
spokojeno 74 % české 

veřejnosti, nedošlo 
k výraznému posunu?

?
Ani v roce 2018 se kvalita českého vzdělávací-
ho systému výrazněji nezlepšila, OECD           
ve zprávě Education at a Glance 2018 upozor-
ňuje na závažné problémy českého vzděláva-
cího systému, spočívající v nízké míře investic, 
nízkých platech učitelů, nerovnostech v pří-
stupu ke vzdělávání v závislosti na vzdělání ro-
dičů, rozdílech v platech podle pohlaví či nízké 
míře zapojení tříletých dětí do vzdělávání        
v mateřských školách.

Podle pravidelného průzkumu společnosti 
CVVM, jenž probíhá vždy v září, je česká 
společnost se stavem školství spokojenější,    
a to u všech typů škol. Nelze proto očekávat, 
že by se nějak kriticky zvýšil tlak na změnu        
v oblasti vzdělávání.

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

Vzdělávací politika a výuka na školách se může 
proměnit, teprve až nespokojenost se sou-
časným stavem udělá z daného tématu veřej-
nou věc. Pak se probudí i zájem o inovaci vzdě-
lávání ze strany politické reprezentace. 

Z těchto premis jsme vycházeli při založení 
obecně prospěšné společnosti EDUin. Podpo-
rujeme proměnu vzdělávání v České repub-
lice tím, že o něm systematicky informuje-
me veřejnost. V průběhu času jsme k infor-
mační činnosti přidali řadu dalších projektů, 
jejichž smyslem bylo zprostředkovat veřejnos-
ti jinou zkušenost se vzděláváním, než jakou 
mají zažitou, a získat tak větší podporu pro 
změnu. Postupně jsme však tyto aktivity pře-
nechali jiným organizacím a soustředíme se 
především na kvalitu informování a s ní spoje-
nou advokační práci .

 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. 

2

5

1/2



Výroční 
zpráva 

jako report

Stejně jako v roce 2017, kdy jsme poprvé zpra-
covali výroční zprávu podle manuálu Social 
Reporting Standard (SRS), verze 2014, pokra-
čujeme v tomto stylu i letos. Struktura repor-
tování SRS nám stále připadá velmi inspirativ-
ní a transparentní.

Úvodem zprávy představujeme společenský 
problém, na který jako EDUin reagujeme, a to 
včetně popisu řešení, které zkoušíme realizo-
vat.

Ve druhé části prezentujeme klíčové aktivity, 
které jsme uskutečnili, a výstupy, kterých jsme 
dosáhli v průběhu roku 2018. 
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Problém 
a naše řešení 

s dosavadními 
dopady
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Vzdělávání na většině českých škol se za po-
sledních 30 let příliš nezměnilo, ovšem společ-
nost se proměnila radikálně. Přicházejí nové 
výzvy digitálního světa, robotizace. Hrozí, že 
naše děti nebudou dobře vybaveny na výzvy, 
které jim život v dospělosti bude přinášet. 
Tento problém se již projevuje v mezinárod-
ních srovnáních OECD. Čeští žáci se postupně 
propadají z výborných výsledků k průměrným 
až podprůměrným. Ve srovnání s dětmi z mno-
ha 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 srovná-
vaných zemí OECD. Podobný stav nacházíme   
i u učitelů. 

Široká veřejnost sice o zhoršujících se výsled-
cích 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 ško-
lách jsou bezesporu učitelé. K učitelům v po-
sledních letech směřovalo množství interven-
cí (projekty neziskových organizací, struktu-
rální evropská pomoc atd.), které jim mají 
pomoci změnit způsob výuky. 

Rodiče, kteří jsou významnými aktéry ve vzdě-
lávání, byli více méně ponecháni sami sobě,      

Jaký 
problém 
řešíme

!70 % z nich je 
ve své profesi 
nespokojených.

70 % 

!
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jejich náhled na školství se nijak nekultivoval   
a informační základna o moderních trendech 
a proměně požadavků na školu je obecně stá-
le dost slabá.

Neméně důležitou skupinou ovlivňujících kva-
litu školství jsou zřizovatelé škol, kteří ale na-
rážejí na nedostatečné odborné znalosti pře-
devším v pedagogické oblasti, nedostatek dat    
a především jejich objektivní a důslednou ana-
lýzu jako podklad pro rozhodování o jakýchko-
liv opatřeních a celkovou nezorientovanost  
ve směrování vzdělávání v moderní společno-
sti. Jsou tak především správci budov škol        
s důrazem na hospodářsko-provozní a správ-
ně-organizační stránku. Na hlavní funkci školy, 
tedy na výchovu a vzdělávání, tak dohlížejí 
mnohem méně a mezi státem (MŠMT) a ško-
lou (ředitelem) je v této oblasti často vakuum.

Pokud vzdělávání ustrne v současné podobě, 
česká společnost se dočká nejen ekonomic-
kých problémů. Zhorší se i společenská kohe-
ze. Rostoucí regionální nerovnosti ve vzdělá-
vání jsou alarmující. Ale bez dobrého porozu-
mění a pochopení ze strany veřejnosti, proč je 
změna vzdělávání na školách nutná, každá 
reforma ztroskotá. Zároveň bez tlaku veřej-
nosti nebudou politici vnímat vzdělávání jako 
důležitý faktor úspěchu společnosti a budou 
mu ve svých prioritách věnovat minimální po-
zornost.

Robustní vzdělávací systém, který v regionál-
ním školství zahrnuje více než 10 tisíc škol          
a 170 tisíc pedagogických pracovníků, nejde 
měnit příliš rychle. Změna se přímo dotýká lidí 
– žáků a učitelů – a transformace musí být 
citlivá. Bez ní se ale česká společnost neobe-
jde a nemá šanci uspět v budoucnu v globální 
konkurenci. 



Jak 
problém 
řešíme

Chceme-li dosáhnout systematických změn 
ve vzdělávání, je nezbytné efektivně pracovat 
s pomyslným trojúhelníkem: 

měla dostatek 
informací,

věděla, co 
může udělat 
pro potřebnou 
podporu 
proměny 
vzdělávání.

1.

2.

Jde nám zejména o to, 
aby veřejnost 
(rodiče, úředníci, politici):

Na základě sledování dopadu jsme jako nej-
efektivnější nástroj k dosažení změny vyhod-
notili komunikační a advokační práci. 

Z našeho pohledu je většina současné pod-
pory směřována do škol, ale opomíjeny jsou 
skupiny „rodina“ a „zřizovatelé“. Bez jejich 
podpory a angažovanosti se ovšem potřeb-
ných změn dosáhnout nedá, proto se snažíme 
systematicky pracovat právě s nimi. Chceme-
li, aby se stali aktivními, je však nezbytné 
přesvědčit je o potřebě současný stav měnit. 

 (žáci, rodiče)

 (ředitel, učitelé)
škola

rodina

 (úředníci, politici)

zřizovatelé

2
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Naše řešení je založeno na dlouhodobé a sy-
stematické analýze současného stavu čes-
kého vzdělávacího systému v mezinárodním 
kontextu – jeho vývoji v posledních letech       
i potřebě budoucího směřování.

Za nezbytnou považujeme zpravodajskou 
práci vedenou různými formami tak, aby se 
informace dostaly k co nejpestřejšímu pub-
liku.

Zároveň se věnujeme aktivitám, které ovliv-
ňují rozhodování o směřování vzdělávání, a to 
jak na národní, tak i regionální úrovni.

EDUanalýza

První pilíř aktivit nazýváme souhrnně EDUanalýza – na základě získaných dat vytváříme analýzu 
současného stavu vzdělávacího systému a jeho směřování. Přinášíme do diskuse o potřebných 
změnách více racionality. V rámci objektivity spolupracujeme také se skupinou expertů a insiderů    
v oblasti vzdělávání.

EDUinfo

Druhým pilířem je práce komunikační  –  EDUinfo. Jedná se o aktivity a jejich výstupy, které distri-
buují stěžejní informace k jednotlivým cílovým skupinám.

Pod značkou bEDUin vydáváme newsletter, monitorujeme aktuální situaci a zveřejňujeme k téma-
tu vzdělávání články a příspěvky na blogu. Pro členy Klubu zřizovatelů vydáváme čtvrletní zpravodaj 
a vytvořili jsme online magazín pro rodiče (www.rodicevitani.cz). Udělujeme ocenění Global 
Teacher Prize Czech Republic pro inspirativní pedagogy působící na základních a středních školách 
v ČR a ceny EDUína, které reflektují inovativní projekty v oblasti vzdělávání.

Smyslem aktivit spadajících do druhého pilíře EDUinfo je podporovat živou debatu k tématu 
vzdělávání. Přítomnost v médiích je pro informační okruh našich aktivit zásadní, neboť utváření 
většinového názoru veřejnosti probíhá právě na základě interakce s médii.

Za tímto účelem využíváme množství infokanálů, které oslovují různorodé publikum, a poskytuje-
me nepřetržitý informační servis. Díky tomuto přístupu jsme se stali spolehlivým a vyhledávaným 
zdrojem informací o českém vzdělávání.

Zároveň považujeme za podstatné upozorňovat na příklady dobré praxe – ať již se jedná o práci 
samotných pedagogů, či inspirativní edukativní projekty.

10
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Třetím pilířem je EDUadvokacie neboli aktivity spojené s přímým či nepřímým ovlivňováním 
procesů tvorby vzdělávací politiky.

Advokační prací navazujeme na komunikační aktivity: 

EDUadvokacie

11

Záměrem je, aby ti, kdo disponují rozhodovací pravomocí (úředníci a politici), vnímali vzdělávání 
jako prioritní téma nejen před volbami, ale neustále, a aby dostávali relevantní informace o sou-
časném stavu a návrhy vhodných řešení. Za tímto účelem budujeme expertní zázemí a kapacity.

síťujeme lidi a organizace v oblasti vzdělávání,

tvoříme analýzy,

účastníme se pracovních skupin na centrální i lokální úrovni,

vytváříme doporučení, 

připomínkujeme různé materiály,

podporujeme aktivitu v regionech, kde se snaží místní skupiny o změny.
2/2

sledujeme legislativní procesy,



Cílové 
skupiny 

a čeho chceme 
docílit

3

12

inovátoři
2,5 %

průkopníci
13,5 %

raná
majorita

34 %

pozdní 
majorita

34 %

opozdilci
16 %

385 000 rodičů

15 000 zřizovatelů

32 poslanců a 13 senátorů

2/3
rodičovská veřejnost, 

 zřizovatelé školy,

 ředitelé jako pedagogičtí leadeři, 

 politici. 

Od svého vzniku usilujeme o to, aby se vzdě-
lávání stalo pro veřejnost prioritou a snaha     
o jeho zlepšování byla celospolečenským zá-
jmem. Chceme docílit stavu, kdy systém vzdě-
lávání projde proměnou k lepšímu na všech 
úrovních od základní vládní strategie až po 
školní vzdělávací programy.

Z našeho pohledu jsou klíčové tyto cílové sku-
piny:  

Pro každou z vytýčených cílových skupin jsme   
v roce 2018 redefinovali naše cíle a snahy        
o proměnu postojů a názorů ve vztahu           
ke vzdělávání.

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

Naším dlouhodobým záměrem je nejen půso-
bit na tyto jednotlivce, skupiny nebo komuni-
ty, ale stejně intenzivně podporovat jejich vzá-
jemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pří-
klady úspěšné praxe.

 385.000 rodičů, 

 1.500 zřizovatelů, 

 32 poslanců, 

 13 senátorů.



Ředitelé

vědí, že jsou to oni, kdo mění školství

jsou lídry pedagogického procesu

mají pedagogickou vizi školy a umějí
ji komunikovat navenek

uvědomují si svoji klíčovou roli 
při inovacích

vědí, jak dosáhnout změny

podporují inovace a aktivitu učitelů

sdílejí své zkušenosti

poskytujeme informační servis 
(weby, bEDUin, Řízení školy apod.)

organizujeme Kulaté stoly ve spolu-
práci se SKAV

participujeme na specializovaných 
výcvicích a workshopech pro ředitele

advokační činností se snažíme zlepšit 
podmínky pro výběr ředitelů i jejich 
práci a odbřemenění

posilujeme advokační činnost zamě-
řenou na zlepšení situace ředitelů

Čeho chceme dosáhnout Jak toho dosáhneme

13

Rodiče

mají respekt k dítěti a jeho potřebám; 
chtějí, aby škola dítě také respektovala; 
vědí, jak by měla vypadat dobrá škola; 
věří, že změna je možná, a vědí, 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, a mají pozitivní vztah se 
školou/učiteli a dalšími pracovníky 
školy

jsou připraveni školu podpořit a pomoci
jí v konkrétních aktivitách

mají zájem na změně celého veřejného
školství a usilují o ni

komunikací v online prostoru 
(e-magazín rodicevitani.cz, informační 
weby, videoseriál)

vydáváním podpůrných textů (manuá-
ly, návody, příklady otázek, které lze 
klást...) značka Rodiče vítáni

provozováním Poradny pro rodiče 

rozšiřováním Edupointů (místa setká-
vání s odborníky a peer to peer komu-
nikaci, besedy pro rodiče)

realizováním projektů s cílem zvýšení 
informovanosti rodičů (Global
Teacher Prize CR, EDUína)

Jak toho dosáhnemeČeho chceme dosáhnout 
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Zřizovatelé

vědí, že vzdělávání je skutečná priorita, 
nejen předvolební deklarace

chápou, že změna ve vzdělávání 
je nevyhnutelná

jsou kompetentní nejen v organizační, 
ale i pedagogické oblasti 

dokážou myslet do budoucna, mají 
pedagogické vize a plány

jsou školám účinnou podporou, 
nikoliv pouze kontrolou

respektují a podporují ředitele 
v jejich pedagogické autonomii

dokáží motivovat a ocenit ředitele

propojují formální a neformální 
vzdělávání

usilují o konsensus na hlavních cílech 
a směru vzdělávání ve spravovaném 
území

zastávají princip rovného přístupu 
ke vzdělání, jde jim o úspěch úplně 
každého dítěte

vytvořili jsme konzultační centrum 
a nabízíme vzdělávání, propojování, 
institucionální podporu a dobrou 
praxi (Klub zřizovatelů, EDUakademie, 
konference) 

nabízíme profesionální a efektivní 
pomoc při výběru ředitele (konkurzní 
balíček)

poskytujeme informační servis 
(Zpravodaj pro zřizovatele, bEDUin)

konzultujeme vzdělávací témata 
obdobně jako v případě práce s médii 

Čeho chceme dosáhnout Jak toho dosáhneme

14

otevírají školu rodičům a veřejnosti;
vytváří příležitosti pro propojení 
školy s komunitou

znají své silné a slabé stránky, pracují 
na sobě a umějí požádat o pomoc

vytváříme prostor pro setkávání 
osobností ve vzdělávání

pořádáme speciální konference 

realizujeme projekty na zvýšení 
informovanosti a posilování prestiže 
pedagogů (Global Teacher Prize CR 
a EDUína)

2/3



Politici

vnímají EDUin jako expertní instituci 
a dokážou využít její potenciál

existuje konsensus na cílech vzdělá-
vání napříč politickým spektrem

existuje dlouhodobá koncepce 
rozvoje vzdělávání, která je stabilní 
a nemění se s volebním obdobím

rozhodují se na základě evidence 
based policy

dokážou naplňovat přijaté strategické 
dokumenty a uvádět do praxe obsa-
žené teze

konzultujeme vzdělávací témata 
a politiku obdobně jako v případě 
práce s médii

předkládáme vlastní legislativní 
návrhy 

komunikujeme s politiky na všech 
úrovních státní správy a samosprávy

Čeho chceme dosáhnout Jak toho dosahujeme
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Naše činnost není ve svém segmentu spole-
čenského dění natolik unikátní, aby bylo mož-
né společenské změny k lepšímu jednoznačně 
připsat jako zásluhu EDUinu. Silně vnímáme 
také vlivy ostatních organizací a subjektů, 
které sledují podobné cíle. Rádi spolupracuje-
me a participujeme na výstupech, které mají 
stejný cíl: 

V rodičovské veřejnosti je nyní zřejmá aktivita 
čtyřicátníků, kteří už větší část svého života 
prožili ve svobodné, a nikoliv totalitní společ-
nosti, a proto vybaveni dostatečně relevantní-
mi informacemi jsou ochotni a schopni usilo-
vat o změnu vzdělávání pro své děti. EDUin 
pro ně několik let vytváří potřebnou informač-
ní infrastrukturu a v roce 2018 navázal            
na úspěšný seriál Vši ve škole (Stream.cz) roz-
voj online magazínu Rodiče vítáni. Metoda 
solution journalism (žurnalistika orientovaná 
na řešení problému) je ideálním zdrojem 
inspirace pro aktivní rodiče, kteří hledají 
příklady dobré praxe.

Co jsme 
již dokázali

Pro média stále zůstáváme partnerem, který 
jim umí poskytnout komplexní informace        
a odkázat na relevantní zdroje. Obdobný 
vztah jsme budovali také s politiky a politický-
mi stranami. Po komunálních volbách jsme 
posílili interakci se zřizovateli škol v obcích       
a městech. Díky této spolupráci vidíme možný 
posun k lepšímu v některých regionech. Ně-
která města jsme inspirovali při tvorbě “pro-
gramového prohlášení”, jiná využívají spolu-
práci s námi zejména při výběrových řízeních 
ředitelů škol nebo s námi konzultují vzdělávací 
politiku a strategie.

Na národní úrovni jsme již v roce 2018 (rok    
po ”velkých volbách”) zaregistrovali a uvítali 
posílení spolupráce s exekutivou, zejména se 
zástupci MŠMT. Spolupracujeme jako aktivní 
členové několika pracovních skupin, včetně 
participace na tvorbě Strategie 2030+. Mini-
sterstvo již nejen registruje naši práci, ale více 
a více se objevují příležitosti ke spolupráci.

Obdobně jako v předchozí výroční zprávě lze 
opakovaně konstatovat, že vzdělávání již není 
okrajové téma. Bylo v roce 2018 v centru po-
zornosti médií, veřejnosti i politiků. Ještě ne 
jako téma hlavní, ale rozhodně výrazně viditel-
né. Zdaleka už se nemluví pouze o platech 
učitelů, ale reflektují se další důležitá témata 
jako otevírání učitelské profese, odpolitizová-
ní výběru ředitelů škol, posiluje se transpa-
rentnost přijímacích i maturitních zkoušek.

KVALITNÍ 
A SMYSLUPLNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO KAŽDÉHO.

4
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Princip pravidelné i nepravidelné evaluace      
a sledování účinku naší práce patří do základní 
výbavy EDUinu od jeho vzniku. V posledních 
letech nejen pro účely výroční zprávy, kterou 
píšeme se snahou přehledně ukázat, jaký spo-
lečenský dopad má naše práce, sledujeme 
především následující kvantitativní i kvalita-
tivní indikátory:

Jak 
hodnotíme 

činnost

počty vydaných TZ, počty publikovaných článků, návštěvnost webů, organizované 
akce, ceny a počty jejich účastníků, přítomnost a frekvenci informací o vzdělávání 
v médiích, frekvenci dotazů veřejnosti,

aktivitu na sociálních sítích: shlédnutí, šíření, reakce, sentiment, tendence,

kvalitu práce novinářů, informačních sdělení v médiích, dotazů veřejnosti,

celkový stav diskuse a postojů k tématu vzdělávání v médiích, u veřejnosti a politiků,

aktivitu veřejnosti v oblasti vzdělávání – co je ochotna dělat,

využívání našich aktivit a jejich kvalitativní přínos uživatelům.

Prakticky sledujeme nebo realizujeme:

monitoring médií 
(počty citací a celkový 
počet výstupů 
s tématem vzdělávání),

vlastní průzkumy 
a dotazníková šetření 
(v případě možností zadáváme 
vlastní průzkumy, které sledují
specifické oblasti našeho zájmu, 
případně využíváme dotazníky 
mezi našimi uživateli).

sekundární analýzy 
výzkumů (využíváme 
i výzkumy jiných 
organizací, ze kterých 
vybíráme informace 
potřebné k naší práci),

rozhovory a diskuse 
(organizujeme 
pravidelná setkání 
různých skupin, 
využíváme setkání 
se správní radou 
apod.),

vlastní pozorování 
(sledujeme, co se 
v oblasti vzdělávání 
děje, co jednotlivé 
cílové skupiny dělají),

vlastní statistiky 
a přehledy (zazna-
menáváme si počty 
účastníků, našich 
vystoupení i evaluaci 
různých akcí),

analytiky webů 
a sociálních sítí 
(návštěvnost, čtenost 
konkrétních článků, 
sdílení apod.),

5
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Hodnocení činnosti (efektivita a dopad) 
probíhá v EDUinu na více úrovních. Každý 
profesionál dlouhodobě a podrobně sledu-
je data za svou agendu. Společná hodnocení 
probíhají kontinuálně jako součást progra-
mu pravidelných měsíčních porad týmu        
a dvakrát za rok probíhá vícedenní setkání 
týmu, které hodnotí a plánuje činnost          
za uplynulé a pro nadcházející období. 

Paralelně probíhá hodnocení činnosti         
na úrovni komunikace ředitele EDUinu se 
správní a dozorčí radou i se zakladateli o.p.s.
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Činnost 
v roce 
2018

3

19



Co bylo 
k dispozici

1

Tým EDUin tvořilo v roce 2018 osmnáct placených spolupracovníků (viz kapitola 4.4); 
v čele týmu stála ředitelka společnosti.

osmnáct placených spolupracovníků 

vlastní 
zdroje
v roce
2018

- 
1.150.079

Kč

peněžní 
dary

v roce 
2018

-
4.927 tis. 

Kč

individuální
dárci

soukromé
nadace

firmy
a firemní
nadace

V roce 2018 přijala společnost peněžní dary 
v celkové výši: 4.927 tis. Kč.

Z těchto darů využila společnost pro svou 
činnost v roce 2018 dary ve výši 4.086 tis. Kč, 
z roku 2017 byly využity dary v celkové 
hodnotě 1.885 tis. Kč. 

Dále společnost v roce 2018 utržila 
1.150 tis. Kč. 

Celkem tedy v roce 2018 
hospodařila 
s částkou 7.354 tis. Kč.

K významným nehmotným zdrojům organizace patří know-how v oblasti mediální práce 
a schopnost našich spolupracovníků velice dobře reagovat na potřeby médií. 
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Podrobný přehled viz kapitola 5.3.

druhá část byla věnována soukromými 
nadacemi,

nejmenší část byla od individuálních dárců,

nejvíce finančních prostředků věnovaly 
organizaci firmy a firemní nadace.

Dary společnosti lze rozdělit do třech oblastí: 
 



Co jsme 
dělali

2

Aktivity EDUin v roce 2018 dělíme na tři okruhy
 – blíže viz kapitola 2.2:

EDUadvokacie

EDUinfo

EDUanalýza
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Mezi definovanými okruhy neexistují přesné 
hranice a jednotlivé aktivity se často vzájemně 
prolínají a doplňují. Jejich synergie je důležitá. 
Společnému vlivu a dopadu na cílové skupiny 
a na společnost se věnujeme v kapitole 2.4.

Aktivity, jež jsme realizovali v roce 2018, 
včetně výstupů – měřitelných indikátorů, kte-
ré danou činnost kvantifikují, nabízíme jako 
stručný a přehledný soupis:



EDUanalýza

Audit vzdělávacího systému 2018, studie o stavu vzdělávání pro Aspen Institut. 

Otevřené vzdělávání: příklady dobré praxe. 
https://otevrenevzdelavani.cz/qwq/eduin_ov_priklady_dobre_praxe.pdf

Vzdělávání přede-vším v každém regionu ČR: Inspirace pro dobrý volební program 
i praxi po volbách. https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2018/07/Vzdelavani_
prede-vsim_v_kazdem_regionu_CR.pdf?v=2

Sledujeme vývoj vzdělávání a snažíme se 
podchytit progresivní a prospěšné trendy, 
které následně akcentujeme. Pokoušíme se  
upozorňovat na možné problémy a jejich dů-
sledky.

Zpracováváme studie a analýzy, abychom 
přispěli k věcnosti diskuze. Analýzy dáváme 
k dispozici dalším organizacím. 

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

Třetím rokem jsme garantovali tvorbu stu-
die o aktuálním stavu vzdělávání v České re-
publice pro výroční konferenci Aspen Insti-
tut. 

VÝSTUPY 2018
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EDUinfo

Systematicky se věnujeme popularizaci 
vzdělávání a pracujeme na tom, aby toto 
téma bylo ve veřejné debatě chápáno jako 
důležité. 

Pro mnoho novinářů jsme vodítkem v od-
borné agendě vzdělávání a školství.

Aktivity soustředěné do oblasti EDUinfo 
dělíme do několika podokruhů:

5. 
inspirace

4. 
organizace 

soutěží 
a ocenění

3. 
pořádání 

osvětových akcí 
a aktivní účast 

na akcích jiných 
pořadatelů

2. 
informačně 

osvětová 
činnost

1.
 systematická 

práce 
s médii

EDUinfo
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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 (Lidové noviny, MF Dnes, 
Hospodářské noviny, Respekt a další),

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

1.
 systematická 

práce 
s médii

Vydali jsme celkem 66 tiskových zpráv za EDUin a 14 tiskových zpráv za Alianci 
pro otevřené vzdělávání. Naše činnost přímo či nepřímo vedla ke vzniku více než 
829 mediálních výstupů, ať už šlo o vlastní výstupy nebo o naše citace ve výstupech
jiných autorů.

VÝSTUPY 2018

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,

on-line magazín rodicevitani.cz, kde publikujeme původní, čtivé a srozumitelné 
texty o vzdělávání. K transformaci došlo v roce 2017 na základě šestileté 
zkušenosti, která ukázala, že hlavním smyslem webu již není samotná 
certifikace škol, ale potřeba přinášet mainstreamově uvažujícím rodičům 
inspirativní pohledy na vzdělávání. Důraz klademe na prezentaci řešení, 
ale také na pojmenování problémů, které jsou pro veřejnost zatím neviditelné 
nebo nesrozumitelné,

pravidelná aktualizace našich účtů na sociálních sítích (Facebook, Twitter, 
YouTube),

vydávání týdenního newsletteru bEDUin, který shrnuje hlavní dění ve vzdělávání 
za uplynulý týden.
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Publikovali jsme celkem 400 článků na eduin.cz a 410 článků na rodicevitani.cz.  
Na naše weby přišlo 1.764.979 unikátních návštěvníků. Vydali jsme 42 čísel 
newsletteru bEDUin, který odebírá 5.252 lidí. 

V roce 2018 narostl organicky počet fanoušků na našich sociálních sítích celkem 
o 20 %. Konkrétní stavy FaceBook 10.529, Twitter 2.075. 

Z důvodu velkého zájmu jsme opětovně vydali ve spolupráci s časopisem Raketa 
tzv. Sešit pro rodiče, který slouží jako průvodce pro rodiče v oblasti vzdělávání.

VÝSTUPY 2018

K nejvýznamnějším akcím, které organizujeme, patří:

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

konference Úspěch pro každého žáka,

konference Rodiče vítáni,

konference Města vzdělávání,

místa setkávání EDUpoint sloužící k tříbení názorů a síťování, jsou určena široké 
veřejnosti a konají se s různou mírou pravidelnosti na místech označených 
EDUpoint.

K nejvýznamnějším akcím, kterých jsme se účastnili, patřily:

diskuse s náměstkyní generálního tajemníka OSN Aminou J. Mohammed, OSN, 
Praha, 

konference Úspěch pro každého žáka, Praha,

Den učitelů, Východočeské divadlo, Pardubice,

Meltingpoint v rámci Colours of Ostrava, Ostrava,

6. ročník konference Jihlava mluví o vzdělávání, Jihlava,

TEDxEd, Praha,

3. 
pořádání 

osvětových akcí 
a aktivní účast 

na akcích jiných 
pořadatelů
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Osvětové a odborné akce pořádáme po celé republice 
a v roli moderátorů, diskutujících či přednášejících se účastníme 
nejrůznějších akcí organizovaných jinými subjekty.



Fórum 2000, Praha,

Inspirační fórum v rámci festivalu dokumentárních filmů, Jihlava,

Aspen Annual, Praha,

Global Education Conference, Lisabon,

The Next 100 Symposium, Will prevail technology or society? Oxford style debate, 
Praha.

Uspořádali jsme celkem 68 akcí, kterých se zúčastnilo 1828 účastníků.  V roli 
moderátorů, diskutujících či prezentujících jsme vystoupili na 125 akcích. 

VÝSTUPY 2018

V roce 2018 jsme organizovali tři ocenění: 

sCOOL web, Global Teacher Prize Czech Republic a EDUína,  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. Chceme, aby školy skrze svůj web 
poskytovaly relevantní informace rodičům a dalším zájemcům,

v roce 2018 jsme realizovali první ročník Global Teacher Prize Czech Republic 
– ceny pro inspirativní učitele a průvodce vzděláváním. Touto cenou chceme 
zvýšit prestiž učitelského povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k co 
nejlepšímu výkonu jejich profese. Proto jsme se rozhodli najít a ocenit inspirativní 
učitele základních a středních škol z celé České republiky,

od roku 2013 oceňujeme zajímavé projekty 
v českém formálním i neformálním 
vzdělávání prostřednictvím ceny EDUína. 
Jedná se o cenu za inovace ve vzdělávání, 
která upozorňuje na programy podporující 
učitelskou profesi a přitahuje k nim pozor-
nost odborníků, médií i veřejnosti. V roce 
2018 proběhl již 6. ročník.

4. 
organizace 

soutěží 
a ocenění
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Ve 4. ročníku sCOOL webu soutěžilo celkem 123 školních webů. Při hlasování bylo 
rozdáno 6.210 hlasů a odborné konference se zúčastnilo 138 účastníků.

Do 1. ročníku GTP CR bylo přihlášeno 61 účastníků, z nichž byli vybráni 
3 nejinspirativnější. 

V 6. ročníku ceny EDUína  bylo nominováno 87 projektů.

VÝSTUPY 2018

5. 
inspirace

Do této skupiny aktivit patří:

RODIČE VÍTÁNI

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 stanovená kritéria EDUin 
uděluje značku Rodiče vítáni a motivuje je k dalšímu rozvoji při otevírání školy 
rodičům.

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

program 
Města vzdělávání

program 
Rodiče vítáni 
(certifikace)
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Činnosti realizované v rámci inspirace jsou programy a projekty zprostředkovávající 
uživatelům zkušenost s jiným způsobem vzdělávání. 

Usilujeme o proměnu vztahu mezi rodiči, zřizovateli a školou. Jak již bylo 
uvedeno, některé činnosti v této oblasti jsme ukončili nebo jsme změnili 
variantu jejich fungování, aby byly více soběstačné a efektivní. O jednotlivých 
modelech se zmiňujeme u každého projektu zvlášť.



MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ

Města vzdělávání byl program, který představitelům municipalit pomáhal 
zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít strategie, jak je postupně naplňovat. 
Propojoval významné zástupce různých sektorů – školního, neziskového a firemní-
ho – a podporoval 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 realizaci celostátního 
systémového projektu MŠMT Místní akční plány – MAP (jenž byl částečně 
programem Města vzdělávání inspirován) jsme dospěli k závěru, že v původní 
podobě nemá smysl program nadále realizovat. Rozhodli jsme se program 
upravit a zaměřit se na podporu práce zřizovatelů – přenos dobré praxe, 
vzdělávání, konzultace, síťování apod. Za tímto účelem vznikla konference 
a koncept Klubu zřizovatelů. Oboje je nabízeno za úplatu.     

Nově získalo certifikaci Rodiče vítáni 52 škol, 356 si certifikaci v roce 2018 obnovilo. 
V listopadu proběhl již 8. ročník konference se zaměřením na roli ředitele ve škole. 
Nesla název „Bezpečí ve škole, aneb Bezpečí je klíčovou potřebou každého z nás. 
Co vše může udělat škola pro to, aby se uvnitř všichni cítili dobře?“ a zúčastnilo se 
jí 42 účastníků. Záznam jednotlivých vystoupení je volně k dispozici na našem 
YouTube kanálu. 

Více viz: www.rodicevitani.cz

VÝSTUPY 2018

V listopadu proběhl další ročník konference specializované na zřizovatele 
pod názvem Města vzdělávání 2018 – Lepší škola v každém místě. Akce byla 
zaměřena na čerstvě zvolené zastupitele a snažila se představit a sdílet konkrétní 
příklady dobré praxe v proměnách škol napříč regiony.

Akci navštívilo 103 účastníků. 

Prezentace jsou volně dostupné na https://mestavzdelavani.cz/konference/.

VÝSTUPY 2018
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EDUadvokacie

České vzdělávání silně potřebuje systémo-
vou změnu. Snažíme se získat politiky a je-
jich zájem na celostátní i regionální úrovni. 
Přinášíme (nejen jim) témata, hledáme ces-
ty, ukazujeme možná řešení.

Záměrem aktivit EDUinu je napomáhat dobrému rozhodování 
v rámci vzdělávací politiky, a to se nám daří prostřednictvím:

1.
 SÍŤOVÁNÍ 

ORGANIZACÍ

2.
 PROSAZOVÁNÍ 

OPATŘENÍ
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(spolu)vytváříme sítě organizací, které spojuje téma či zájem. Jsme přesvědčeni, 
že jedině spojením sil lze dosáhnout úspěchu. Neustále hledáme vhodná partnerství 
a synergie, která přinesou v důsledku větší dopad našich aktivit, 

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 je uskupení neziskových 
organizací, které se zabývají advokační prací ve vzdělávání. Smyslem od počátku bylo 
se vzájemně učit a podporovat v prosazování dílčích opatření. V roce 2017 z této 
koordinační skupiny vzešla iniciativa Vzdělávání přede-vším, jejímž záměrem bylo 
prosadit konkrétní návrhy řešení do programů politických stran v rámci parlamentních 
voleb, a následně do koaliční smlouvy,

v roce 2018 jsme obdobně připravili doporučení pro politické strany pro předvolební 
období tak, že jsme shromáždili existující příklady dobré praxe a seřadili je 
do dokumentu Vzdělávání přede-vším II. Dokument jsme osobně prezentovali 
a nabídli jednotlivým politickým stranám jako inspiraci pro jejich volební programy. 

https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2018/07/Vzdelavani_prede-vsim_
v_kazdem_regionu_CR.pdf?v=2

1.
SÍŤOVÁNÍ 

ORGANIZACÍ

Proběhla 3 setkání organizací v rámci koordinační skupiny a tvorba a publikace 
sdíleného materiálu pro komunální volby 2018.

Došlo k významné shodě obsahu dokumentu Vzdělávání přede-vším II a progra-
mového prohlášení hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání. 

Pomohli jsme prosadit závazky MŠMT a MPSV směrem k větší otevřenosti 
do 4. Akčního plánu pro otevřené vládnutí. 

https://korupce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%
C3%A1n-%C4%8CR-Partnerstv%C3%AD-pro-otev%C5%99en%C3%A9-vl%C3%
A1dnut%C3%AD-na-obdob%C3%AD-let-2018-a%C5%BE-2020.pdf

Účastnili jsme se RIA procesu (Ministerstvo kultury) k implementaci směrnice 
ke copyrightu s dopady pro vzdělávání. 

Proběhlo 10 on-line a off-line advokačních setkání na národní i mezinárodní úrovni 
směrem k podpoře otevřenosti v rámci navrhované směrnice ke copyrightu. 

Čeští europoslanci a europoslankyně obdrželi 2 otevřené dopisy pro podporu 
otevřenosti ve vzdělávání před důležitými hlasováními o směrnici ke copyrightu. 

VÝSTUPY 2018
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V rámci prosazování opatření pracujeme přímo s politiky, případně úředníky. 
Jde o prosazování principů otevřeného vzdělávání, transparentnosti státní 
maturity a v roce 2018 o prosazení priorit v rámci iniciativy Vzdělávání přede-vším.

Proběhlo 9 předvolebních advokačních schůzek se zástupci politických stran. 

EDUin inicioval novelu vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. o konkurzech na ředitele škol. 
Vlastní ideový návrh jsme široce konzultovali s odbornými partnery a poté ho předložili 
vedení ČŠI a následně vedení MŠMT. Výsledkem je novela měnící zásadním způsobem 
paradigma výběru ředitelů, která jasně deklaruje snahu hledat především ředitele 
coby lídra pedagogického procesu a mění složení komise od převládajícího politického 
k odbornému klíči výběru členů. Výsledná vyhláška platná od 1. 5. 2019 vychází 
z 80 % z myšlenek navržených EDUinem.

VÝSTUPY 2018
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Meziroční 
srovnání aktivit 

a výsledky 
v roce 2018

3

Výstupy naší činnosti a aktivit vykonaných v ro-
ce 2018 představujeme v přehledu i za minulé 
období od roku 2015. Přehled je meziročně 
kratší, protože v letech 2017/2018 došlo         
k utlumení některých projektů, a tak další sle-
dování jejich výstupů není relevantní.

Především v mediální práci nás těší nárůst po-
čtu výstupů a návštěvnosti (čtenosti) našich 
online kanálů eduin.cz a rodicevitani.cz. Menší 
důraz jsme v roce 2018 kladli na organizaci 
akcí a z toho plyne i pokles jejich návštěvníků. 
Shrnujícím pohledem hodnotíme rok 2018 ja-
ko úspěšný, protože se nám podařilo informa-
ce o vzdělávání výrazně prezentovat laické       
i odborné veřejnosti.
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2018

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 vydaných studií a publikací 

počet projektů v EDUíně 

počet soutěžících webů  ve sCOOL webu

počet přihlášených učitelů do GTP CR 

počet aktivně organizovaných sítí 

61

49

461

145

80

497

338 594 

2 175 

445

4

68

136

- 

1

77

130

99

526

91

43

512

523 253 

2 150 

371

4

89

86

- 

2

98

125

68

482

205

34

443

764 395 

2 007 

391

4

97

94

32

2

68

112

66

400

410

47

829

1 764 979

1828

408

4

87

123

61

2
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Rodiče

VÝSTUPY 2018

online magazín rodicevitani.cz vykazuje meziroční nárůst návštěvnosti,

“Sešit pro rodiče” jako inspirativní a informativní nástroj (nejen) pro rodiče,

certifikace škol “Rodiče vítáni” roste, od roku 2018 nově také v Základních 
uměleckých školách,

poradna pro rodiče,

vznikl nový Edupoint v Benešově, ostatní pokračovaly napříč regiony,

cena posilující prestiž učitelů Global Teacher Prize CR,

cena pro inovace ve vzdělávání EDUína a online katalog inovativních projektů 
ve formálním i neformálním vzdělávání.

Ředitelé

VÝSTUPY 2018

odborná konference o školních internetových stránkách “sCool web”,

cena pro inovace ve vzdělávání “EDUína“ a online katalog inovativních projektů 
ve formálním i neformálním vzdělávání,

informační servis (weby, bEDUin),

články v externích periodikách (Řízení školy, Perpetuum, LN, HN, MF DNES apod.),

“Kulaté stoly“ ve spolupráci se SKAV,

ocenění konkrétních učitelů v rámci Global Teacher Prize CR.
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Zřizovatelé

vznik skupiny iniciativních, inovativních zřizovatelů,

ustanovení Klubu zřizovatelů s 10 členy,

konference pro zřizovatele Města vzdělávání,

EDUakademie – pilotní běh s 13 účastníky,

účast v konkurzní komisi na ředitele škol (konkurzní balíček),

zakázky na expertní a konzultační činnost pro obce 
(zejména v období kolem obecních voleb).

VÝSTUPY 2018

Politici

politici se na nás obracejí a konzultují odbornou agendu vzdělávání,

daří se komunikovat (přinášet i komentovat) důležitá témata ve vzdělávání napříč 
politickými stranami a uskupeními,

příslib zvýšení platů učitelům od 1.1.2019 (tarifní složka 10%, netarifní 5 %),

pozvolné otevírání učitelské profese – novela Zákona o pedagogických pracovnících,

novela konkurzní vyhlášky,

jednotné přijímací zkoušky / zastavení cut-off score navrhovaného Asociací krajů,

udržení plánované reformy financování regionálního školství / odložení o jeden 
přípravný rok, ostrý start reformy 9/ 2019,

VÝSTUPY 2018
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návrh na změnu podoby maturitní zkoušky – redukce na didaktický test a zároveň 
návrh na zavedení dvou úrovní zkoušky z matematiky,

shody ve 4 oblastech programového prohlášení vlády ČR s textem Vzdělávání 
Přede-vším I. (zvyšování platů učitelů, podpora ředitelů jako pedagogických lídrů, 
revize opatření a zlepšení jejich funkčnosti: inkluze, financování soukromých 
a církevních škol, péče o děti do dvou let, otevírání dat ze vzdělávání),

závazek MŠMT a MPSV do roku 2020: “Zajistit uveřejňování digitálních obsahů 
nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, 
pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit 
přístup a umožnit jejich úpravu a sdílení všem aktérům”.
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Představení 
organizace

4
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Základní 
informace

1

EDUin, o. p. s.

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

http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2013/03/EDU
_zakladaci_smlouva_uprava_cerven_2011_web.pdf

E-mail: info@eduin.cz, Mobil: 724 825 933, 
Web: www.eduin.cz

Obecně prospěšná společnost

Pražské kreativní centrum: Staroměstské nám. 4/1
Staré Město, 110 00 Praha

17. 5. 2010

Jméno organizace

Registrace

Zakládací smlouva

Kontakt

Právní forma

Založení organizace

Kancelář organizace

Sídlo organizace Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4
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Řízení 
a správa 

organizace

2
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Zakladatelé

Tomáš Feřtek, Zdeněk Slejška, Lucie Slejšková

Správní rada

předseda správní rady:
Tomáš Feřtek

členové:
Antonín Kokeš, 

Marta Petrášová, 
Jana Straková, 
Marek Herman, 

Peter Sokol

Statutární orgán
Jan Dolínek – ředitel společnosti od 1. 1. 2019

Martina Kaděrová – ředitelka společnosti do 31. 12. 2018

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

Kontrolu účetnictví od roku 2015 provádí nezávislá auditorská společnost. 
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Členové 
týmu

3

Jan Dolínek – výkonný ředitel

Jan Feřtek – programátor

Tomáš Feřtek – zakladatel, odborný konzultant

Lucie Fialová – editorka a redaktorka magazínu rodicevitani.cz

Miroslav Hřebecký – programový ředitel, odborný konzultant 

Michal Kaderka – analytik a projektový specialista

Martina Kaděrová – ředitelka od ledna do prosince 2018, fundraising

Bob Kartous – analytik a vedoucí sekce Komunikace

Štěpán Kment – analytik a redaktor, správce sociálních sítí

Lucie Kocurová – redaktorka magazínu rodicevitani.cz

Tamara Kováčová – koordinátorka EDUpointu Praha a projektu Otevřené vzdělávání

Kateřina Lánská – redaktorka webů, koordinátorka EDUinfo

Hana Matoušů – koordinátorka Global Teacher Prize Czech Republic

Dana Musilová – produkční, koordinátorka značky Rodiče vítáni

Jitka Polanská – editorka a redaktorka magazínu rodicevitani.cz

Zdeněk Slejška – zakladatel

Barbora Vobořilová – koordinátorka Extra třídy, ceny EDUína a dalších akcí

Olga Žáková – koordinátorka advokačního programu do února 2019
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Spolupráce 
s dalšími 

organizacemi

4

40

Adexpres – pro-bono konzultace v oblasti online marketingu

Albatros Media – věcné dary v rámci soutěže sCOOL web 

Albi – finanční partner GTP CR, pro-bono tisk materiálů a stolní hry

Ashoka – strategický partner organizace

C&COM, s. r. o. – poskytnutí prostor pro sídlo společnosti

CZ.nic – partnerství soutěže sCOOL web 

Česká televize – spolupráce v oblasti audiovizuální výchovy, EDUin členem Divácké rady ČT

Česká spořitelna – finanční dar, pro-bono poskytnutí prostor pro vyhlášení GTP CR 2018

Člověk v tísni – partnerství u ceny Gratias Tibi

Global vision – pro bono služby v soutěži sCOOL web

Jednota školských informatiků – partner v soutěži sCOOL web

Magistrát hlavního města Prahy – poskytnutí prostor pro konferenci sCOOLweb

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

Než zazvoní – partner soutěže sCOOL web

Pražské kreativní centrum – spolupráce při organizování akcí pro veřejnost

PwC – externí (povinný) audit kritérií ceny GTP CR

Řízení školy – pro-bono právní poradenství v poradně Rodiče vítáni, partner konference Rodiče vítáni 
a partner konference sCOOL web

Řízení školy online – mediální partnerství portálu dvpp.info

Seznam.cz – partnerství webu rodicevitani.cz

Skautský institut – spolupráce v rámci Pražského kreativního centra

SKAV, o. s. – expertní spolupráce a společná organizace pravidelných Kulatých stolů ke vzdělávací 
politice
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Unicorn – partnerství soutěže sCOOL web, pro-bono programátorské služby

Úspěch pro každého žáka – spolupořádáme konferenci s Centrem současného umění DOX, 
iniciativou Pomáháme školám k úspěchu, MŠMT 

Wolters Kluwer – věcné dary vítězům soutěže sCOOL web

Yinachi, s. r. o. – partner značky Rodiče vítáni

ZUŠ Hostivař – partner EDUíny
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Finance 
a účetnictví

5

42



Vedení 
účetnictví

1

Účetnictví je vedeno externí účetní organizací 
Plán B. Organizace zpracovává účetnictví s vy-
užitím účetního software Premier, který od-
povídá příslušným legislativním požadavkům. 

Účetní závěrka společnosti byla zpracována 
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona   
č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jed-
notky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání a Českými účetními standardy 
pro neziskové organizace.
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Rozvaha

2
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V.

11.

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

250

250

250

250

Výkaz zisku a ztráty

Označ. Název ukazatele
Hlavní
činnost

Hospodář.
činnost

Celkem

A.

I.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

III.

9.

10.

IV.

14.

V.

17.

22.

VI.

27.

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

Odpis nedobytné pohledávky

Jiné ostatní náklady

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

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Náklady celkem

Výnosy

Přijaté příspěvky

Ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek před zdaněním

Hospodářský výsledek po zdanění

7 437

5 514

99

5

72

0

67

5 271

1 620

1 300

320

3

3

307

7

25

-7

-7

7 437

6 680

5 946

5 946

483

1

1

6 681

-756

44

65

608

5 558

7 502

1 150

1

1

7 354

-148

65 7 502

99

5

1 73

0

67

43 5 314

19. Kursové ztráty 5

1 641

1 321

320

3

3

307

20. Dary 270 270

7

25

-7

-7

5

674 7 354

5 953

Přijaté příspěvky (dary) 5 953

Tržby za vlastní výkony a za zboží 667

483 1 150667Tržby za vlastní výkony a za zboží

-756 608 -148

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

21

21

7

7

673
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Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z  účetní 
závěrky 2018. Zpráva auditora včetně kom-
pletní účetní závěrky je uložena v sídle or-
ganizace, na webových stránkách organizace 
a ve sbírce listin spisová značka O 738 vedené 
u Městského soudu v Praze. 



Rozvaha AKTIVA

80

80

-80

-80

1 275

25

25

31

19

-7

1 199

2

1 197

20

2

1 275

Označ. Text ř.

A. 001

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 -80

7. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 036 -80

B.Krátkodobý majetek celkem 041 2 770

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.

30

30

315

310

8

2 422

10

2 412

3

3

18

2 770

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 10

45

Dlouhodobý majetek celkem

4
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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

Zaměstnanci

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

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

Daň z přidané hodnoty

Jiné závazky

Jiná pasiva celkem

Výdaje příštích období

PASIVA CELKEM

A.

A.I.

1.

A.II.

1.

3.

B.

B.III.

1.

4.

6.

7.

10.

17.

B.IV.

1.

86

87

88

91

92

94

95

106

107

111

112

113

116

123

130

131

134

820

1 246

15

-426

-148

-278

455

435

313

32

4

20

11

1 275

Rozvaha PASIVA

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

89 1 231Fondy2.

93

46

1 967

2 246

15

-279

-63

803

530

433

33

15

47

2

273

2 770

2 231

-216

78

Ostatní přímé daně9. 115 8

Výnosy příštích období2. 132 9273
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příštích období 
jsou evidovány v celkové 

výši 2 tis. Kč – jedná se 
o náklady pojištění 
automobilu v roce 

2019.

Časové rozlišení a dohadné položky:

Pohledávky a závazky:

 Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům 
po a ve lhůtě splatnosti činí 19 tis. Kč.

 Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům     
po a ve lhůtě splatnosti činí 313 tis. Kč.
 
Organizace neeviduje žádné pohledávky ani 
závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba 
delší než 3 roky.

47

příštích období 
jsou evidovány 

ve výši 11 tis. Kč 
 jde o telefonní –

poplatky a náklady 
na webové služby.

příštích období 
jsou evidovány ve výši 

9 tis. Kč – jedná se o výnosy 
z reklamních služeb 

– umístění loga na portále 
 v roce www. scoolweb.cz

2019 vyfakturova-
ných již  v roce 

2018. 

příštích období jsou 
evidovány ve výši 18 tis. Kč 
a v tomto případě jde o dar 

Pavla Tratiny na úhradu nákladů 
spojených s cestou výherkyně 

soutěže GTP CR 2018 do Finska. 
Dar byl připsán až v následu-

jícím účetním období 
(leden 2019).

 V roce 2014 společnost vydala interní směrni-
ci týkající se časového rozlišování nákladů a vý-
nosů, v níž stanovila částku 1000 Kč (bez DPH), 
do které se nebudou náklady a výnosy časově 
rozlišovat. 

Náklady Výdaje

Výnosy Příjmy

5/2
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V roce 2016 získala organizace 
finanční dar od společnosti Tesco 

v celkové částce 1.239 tis. Kč. 
Tento dar byl určen k přerozdělení 

školám v rámci projektu Extra třída. 
Dar byl v průběhu roku 2016 a 2017 

z větší části přerozdělen, k 31. 12. 2018 
zůstává k přerozdělení částka ve výši 
60 tis. Kč (zůstatek daru z roku 2017 

ve výši 34 tis. Kč byl v roce 2018 
navýšen o vrácený příspěvek ZŠ Ústí 

nad Labem 26 tis. Kč).

Výnosy 
a náklady

3

PŘIJATÉ DARY

Z těchto darů 
využila společnost 
pro svou činnost 

v roce 2018 dary ve výši 

4.068 tis. Kč, 

z roku 2017 byly využity 
dary v celkové hodnotě 

1.885 tis. Kč.  

Dárci

Albi – finanční podpora Global Teacher Prize CR

CZ.Nic – finanční podpora soutěže sCOOL web

Emílie Pražáková – finanční podpora Global 
Teacher Prize CR

Jan Červinka – finanční podpora na základní 
činnosti EDUinu

Lumír Al-Dabagh – finanční podpora Global 
Teacher Prize CR

Native PR – finanční podpora Global Teacher 
Prize CR

Nadace Albatros – finanční podpora Taletify.me

Nadace Blíž k sobě – finanční podpora na základní 
činnosti EDUinu

Nadace České spořitelny – granty na: on-line 
magazín Rodiče vítáni, EDUína, příprava kampaně 
na podporu učitelské profese

Nadace Jablotron – finanční podpora na základní 
činnosti EDUinu

Nadace Karla Janečka – finanční podpora 
na základní činnosti EDUinu

Nadační fond rodiny Orlických – grant na tvorbu 
článků datové žurnalistiky

Nadační fond Avast – grant na tvorbu vzdělávacích 
karet týkající se internetové bezpečnosti 

Open Society Fund Praha – institucionální grant 
na základní činnosti EDUinu

Open Society Fundation – grant na osvětu 
a advokační práci tématu otevřeného vzdělávání

Pavel Trantina – finanční podpora Global Teacher 
Prize CR

Petr Košťál – finanční podpora na základní 
činnosti EDUinu

Unicorn – finanční podpora soutěže sCOOL web

48

V roce 2018 přijala 
společnost peněžní 
dary v celkové výši 

4.927 tis. Kč. 
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Vlastní tržby

– 
prodej 

knih

– 
konferenční 

poplatky– 
konzultace 
a expertní 

činnost

–
propagace 
a inzerce

–
certifikace

Tržba byla 
z následujících činností: 

Počet zaměstnanců

V roce 2018 zaměstnávala společnost 2 za-
městnance na základě Smlouvy o výkonu 
funkce ředitele, další zaměstnanci byli za-
městnáni na základě Dohod o provedení prá-
ce (v roce 2018 bylo uzavřeno celkem 46 těch-
to dohod).

Výsledek hospodaření

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

49

V roce 2018 
společnost na různých 
aktivitách měla výnosy 

celkem 

1.150 tis. 
Kč. 

Za rok 2018 
organizace vykazuje 

ztrátu ve výši  

148 tis. Kč

(z toho 790 tis. Kč 
ztrátu v hlavní činnosti 

a 573 tis. Kč zisk 
v činnosti hospodářské). 
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Plán 
dalšího 

hospodaření

4

V následujícím roce chceme udržet vícezdro-
jové financování. 

V příštím roce plánujeme ztrátu z předchozích 
let opět snížit a v roce 2020 hospodařit již s vy-
rovnaným rozpočtem, tedy beze ztrát. V ko-
munikaci s významnými dárci připravujeme 
restrukturalizaci organizace a s několika z nich 
jsou již předjednány smlouvy s víceletým 
financováním, které zajistí pro následující roky 
jistější pokrytí nákladů na hlavní činnost a cel-
kovou udržitelnost. Pokračovat bude financo-
vání činnosti i z příjmů z vlastní činnosti.

Oblast informací o vzdělávací politice a advo-
kační práce budou pokryty dary soukromých 
nadací. Zároveň společnost plánuje využít své 
informační zázemí a schopnost tvorby odbor-
ného 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 sekto-
ru i příjmy z vlastní činnosti.

50
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Vyjádření auditora
- příloha

5
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