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1 ÚVOD
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„Vděkico.heart. To je pro mě 
leitmotiv současnosti 
a uplynulého období.“

Honza Dolínek
ředitel společnosti EDUin
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1.1 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové,

dovolím si letos začít svou oblíbenou anekdotou. 
„Víte, jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou? 
Pesimista tvrdí, že horší už to být nemůže a optimista 
dodává: Ale může.“

Psát výroční zprávu za covidový rok v atmosféře 
válečného konfliktu na Ukrajině je těžké. Vždycky jsem 
se považoval za optimistu a najednou se trochu obávám 
představit si, v jakém asi rozpoložení budeme za rok 
hodnotit ten letošní? Kdo ví, co bude? Pročež se pojďme 
ohlédnout za tím, co bylo. To už nezměníme.

Vděk. To je pro mě leitmotiv současnosti 
a uplynulého období.

Uznání je podle mě třeba vyslovit celému českému 
vzdělávání (institucím, komunitě, skupinám 
i jednotlivcům), protože byť to samozřejmě nebylo 
bez pověstné ztráty kytičky, zcela jistě je možné si říct, 
že pandemii covidu (a z ní plynoucí omezení) české 
školy a všichni v nich spíše zvládli.

Respekt cítím k rodičům i učitelům dětí školou 
povinných. Byli dětem většinově oporou a mnozí 
si opakovaně museli dát „nohu za krk“, aby domácí 
učení a okolnosti s ním spojené ustáli. O tom, že 
musíme na duševním zdraví všech dětí i dospělých 
systémově silně zapracovat, ale není pochyb.
Vděčný jsem také za průběh povolební změny na 
ministerstvu školství, která si jako headline vytyčila 
slovo kontinuita. Snad nám tato hodnota ve vedení 
resortu vydrží co nejdéle. 

Týmu interních a externích kolegů v EDUinu bych 
rád složil poklonu až k zemi. Za celé období covidu 
se naše spolupráce zásadně nezadrhla. Dokonce 

jsme zvládli vedle základní agendy vdechnout život 
mnoha novinkám — rebrandu EDUinu počínaje přes 
profesionalizaci streamů Auditu vzdělávání, Ceny 
EDUína nebo zbrusu nového webu eduzin.cz či 
zahájení EDUcastu až po nový projekt pro periferní 
školy či proměnu Klubu zřizovatelů. Začalo i natáčení 
dokumentárního seriálu pro Českou televizi s názvem: 
Jak se dělá dobrá škola. Nebýt covidu, už by měl po 
premiéře. Tak až za rok.

Se vším výše uvedeným se samozřejmě pojí takřka 
nekonečná vděčnost vůči našim partnerům a dárcům, 
a zejména těm dlouholetým, jakými jsou: Livesport, 
Nadace České spořitelny, Nadace Blížksobě, Nadace 
RSJ a Nadace Jablotron.

Poděkování bych rád závěrem vyslovil každému, 
kdo společně s námi na eduin.cz nebo jinde drží 
palce českému vzdělávání, a to i ve chvílích, kdy naši 
pozornost odvádí válka nebo jiné pohromy. 

Kvalitní vzdělání všech je totiž zcela jistě nejen záruka 
prosperity a spokojenosti, ale i míru nebo sebevědomé 
obrany.

Honza Dolínek — ředitel společnosti EDUin
honza.dolinek@eduin.cz / +420 724 825 933



Posláním	EDUinu	je	dlouhodobě	
a systematicky	informovat	veřejnost	a média	
o	proměnách	světa	vzdělávání	a	vzdělávací	
politiky,	propojovat	odbornou	a širokou	
veřejnost	a kultivovat	debatu	o těchto	
tématech	ve	veřejném	prostoru.
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1.2 EDUIN, O. P. S. — 
POMÁHÁME LIDEM, ABY POROZUMĚLI
SVĚTU VZDĚLÁVÁNÍ.

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA SROZUMITELNÁ
PRO KAŽDÉHO

EDUin vznikl v době, kdy neexistovala organizace, která 
by se věnovala systematické propagaci vzdělávání.

Od roku 2010 sledujeme a komentujeme vzdělávací 
politiku a vývoj vzdělávání v České republice, ale i ve 
světě. Chceme, aby se o vzdělávání mluvilo všude 
tam, kde je to potřebné a důležité — ať už je to ve 
škole, nebo i po škole, doma mezi rodiči (prarodiči) 
a dětmi, na obecním zastupitelstvu a v parlamentu, 
nebo v českých médiích a na sociálních sítích. Hlavním 
komunikačním nástrojem je pro nás www.eduin.cz.

Pro každého, koho vzdělávání a česká vzdělávací 
politika zajímá, baví nebo zaměstnává, máme 
zajímavé a aktuální informace, analýzy, data nebo 
články. V EDUinu chceme, aby vzdělávání bylo 
celospolečenskou prioritou. Analytici EDUinu se věnují 
advokační činnosti, komunikujeme se zástupci 
ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a dalších 
centrálních orgánů, s politiky na celostátní i regionální 
úrovni. Pomáháme prosadit změny, které zlepšují české 
vzdělávání. 

PARTNER (NEJEN) PRO NOVINÁŘE

EDUin pomohl zejména v posledních deseti letech 
fenomén vzdělávání objevit pro média, a proto zůstávají 
jednou z klíčových skupin, na které se zaměřujeme. 
Vydáváme tiskové zprávy, novinářům poskytujeme 
servis nebo konzultace pro jejich agendu a poskytujeme 
i kontakty na vhodné zdroje podle tématu, kterému 
se právě věnují.

Během školního roku každý týden vydáváme newsletter 
bEDUin, který jako průvodce světem vzdělávání vybírá 
to nejdůležitější a nejzajímavější, co se ve vzdělávání 
odehrálo během uplynulého týdne. A témata vzdělávání 
s nadhledem také rozebíráme v podcastu. EDUcast 
jednou za 14 dní nabízí témata ze vzdělávací politiky, 
ale i z oblastní neformálního vzdělávání.
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RODIČE JSOU KLÍČEM

Chceme, aby si rodiče uvědomovali, že odpovědnost 
za vzdělávání svých dětí mají především oni a že 
pro život nebo úspěch ve škole jsou důležité nejen 
znalosti, ale také dovednosti a postoje. I proto 
vydáváme webový magazín EDUzín. Pětičlenná 
redakce přináší téměř každý den jeden text, který 
se věnuje výchově nebo vzdělávání, a to od školkového 
věku přes základní a střední školy různého typu až po 
univerzity. Srozumitelnou a čtivou formou informujeme 
o trendech, přinášíme inspiraci, otevíráme diskusi. 
Redakce píše o aktualitách, které hýbou českým 
vzděláváním, ale objevuje i témata nová. 

INOVACE, INSPIRACE A OCENĚNÍ

Několik let objevujeme a podporujeme učitele a inovace 
ve vzdělávání, a proto udělujeme dvě ceny.

Global Teacher Prize Czech Republic
Cena je určena pro pedagogy, kteří působí na 
základních a středních školách v České republice. 
Jedná se o národní variantu celosvětové soutěže 
Global Teacher Prize a jejím cílem je podpořit kvalitní 
pedagogy, pomoct definovat standardy učitelské praxe 
a zvýšit prestiž učitelského povolání. 

EDUína
Prostřednictvím ceny EDUína za inovace ve vzdělávání 
představujeme široké i odborné veřejnosti inspirativní 
projekty v českém formálním a neformálním vzdělávání. 
Oceněné projekty jsou ověřené v praxi a mohou být 
přenositelné a využitelné dalšími organizacemi nebo 
jednotlivci. 

ODBORNÁ PRÁCE EDUINU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

V Klubu zřizovatelů síťujeme a seznamujeme aktivní 
zřizovatele škol, vytváříme jim prostor pro sdílení 
zkušeností, nabízíme jim vzdělávání a konzultace. 
Nejen pro zřizovatele škol pravidelně organizujeme 
celostátní konferenci Lepší škola, která se snaží 
účastníky orientovat v moderních trendech ve školství. 
Přináší inspiraci a prostor pro sdílení a vzájemné 
kontakty. Na menší, až konzultační ploše realizujeme 
EDUakademie — peer to peer edukační setkání 
municipalit na zvolené téma.

Jako nezávislá instituce od roku 2014 vydáváme Audit 
vzdělávacího systému. Vždy za uplynulý rok hodnotíme 
stav českého formálního i neformálního vzdělávání, 
vývoj ve vzdělávací politice a celkové trendy a okolnosti, 
které tuto oblast ovlivňují.

Aktivně se podílíme na pilotáži podoby středního článku 
prostřednictvím okresních partnerství v rámci projektu 
Partnerství 2030+ a ve spolupráci s Nadačním fondem 
EDUzměna jsme zapojeni do vytváření pilotního 
projektu na Kutnohorsku, který v praxi ověřuje, jak by 
měl vypadat systém kvalitního vzdělávání všech dětí, 
a zaměřuje se také na to, jak snižovat rozdíly mezi 
školami. Jsme členem poradní skupiny pro střední 
článek při MŠMT.

Novým projektem Kam chodí vítr spát chceme 
upozornit na postupující periferizaci některých míst 
v ČR, kde je díky oslabené infrastruktuře, zhoršené 
dopravní obslužnosti a slabší kupní síle stále těžší 
udržovat veřejné služby. Poskytnutím odborné 
a finanční podpory vybraným školám chceme pro děti 
žijící mimo velká centra udržet kvalitní vzdělávání 
a následně celý proces medializovat a nabídnout 
získané zkušenosti k systémovému využití.

Zatlačit	na	dítě	se	zdá	být	nutností,
ale	ono	je	to	nakonec	dost	neefektivní,
říká	učitel	a	pětinásobný	otec

22. 06. 2021 | autorka:	Jitka	Polanská

Přejít na článek →

https://eduzin.cz/wp/2021/06/22/zatlacit-na-dite-se-zda-byt-nutnosti-ale-ono-je-to-nakonec-dost-neefektivni-rika-ucitel-a-petinasobny-otec/
https://eduzin.cz/wp/2021/06/22/zatlacit-na-dite-se-zda-byt-nutnosti-ale-ono-je-to-nakonec-dost-neefektivni-rika-ucitel-a-petinasobny-otec/
https://eduzin.cz/wp/2021/06/22/zatlacit-na-dite-se-zda-byt-nutnosti-ale-ono-je-to-nakonec-dost-neefektivni-rika-ucitel-a-petinasobny-otec/
https://eduzin.cz/wp/2021/06/22/zatlacit-na-dite-se-zda-byt-nutnosti-ale-ono-je-to-nakonec-dost-neefektivni-rika-ucitel-a-petinasobny-otec/
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1.3	ZÁKLADNÍ	INFORMACE	O	ORGANIZACI

 

název organizace
EDUin, o. p. s.

sídlo organizace
Bucharova 2928/14a
158 00 Praha 5 — Stodůlky

kancelář organizace
Pražské kreativní centrum
Staroměstské nám. 4/1
110 00 Praha

vznik organizace
4. 8. 2010

právní forma
Obecně prospěšná společnost

e-mail / mobil / web
info@eduin.cz
724 825 933
www.eduin.cz

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA →

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

zakladatel
Livesport s.r.o. / IČ 27433722

předseda správní rady
Tomáš Feřtek

členové správní rady
Jana Straková
Jana Vohralíková
Martin Veselovský
Lenka Prchalová
Petr Vavrik

statutární orgán — ředitel společnosti
Jan Dolínek 

předsedkyně dozorčí rady
Pavlína Maierová

členky dozorčí rady
Věra Vosecká
Eva Frankotová

↓

Kontrolu účetnictví za rok 2021 provedla nezávislá 
auditorská společnost Grant Thornton Audit s.r.o.

https://bit.ly/34bjcT1
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1.4 TÝM EDUINU

Monika Bartoníčková
koordinátorka cen Global Teacher Prize a EDUína

Jan Dolínek
výkonný ředitel

Tomáš Drozd
projektový manažer Klubu zřizovatelů a projektu 
periferních škol

Petr Cieslar
správce sociálních sítí (do 03/2022)

Veronika Cieslarová
správkyně sociálních sítí (od 04/2022)

Tomáš Feřtek
odborný konzultant, předseda správní rady

Lucie Fialová
redaktorka magazínu eduzin.cz

Karel Gargulák
konzultant a analytik (do 31. prosince 2021)

Radka Hrdinová
redaktorka bEDUinu

Miroslav Hřebecký
programový ředitel, odborný konzultant 

Martina Kaděrová
finanční manažerka (do 30. června 2022)

Lucie Kocurová
redaktorka magazínu eduzin.cz

Petr Kulíšek
odborný konzultant, expert pro spolupráci 
s Nadačním fondem Eduzměna

Kateřina Lánská
redaktorka a editorka eduin.cz a fotografka

Pavla Lioliasová
tisková mluvčí a vedoucí komunikace

Hana Matoušů
manažerka cen Global Teacher Prize a EDUína

Bára Procházková
šéfredaktorka magazínu eduzin.cz

Jitka Polanská
redaktorka eduin.cz a magazínu eduzin.cz

Lucie Rybová
redaktorka magazínu eduzin.cz

Lucie Slejšková
editorka Auditu vzdělávacího systému

Martin Urbanczyk
programátor a správce webových stránek

Luboš Vedral
editor magazínu eduzin.cz

Barbora Vobořilová
office manažerka

Jan Zeman
analytik

Externí dlouhodobí spolupracovníci ↓

Kateřina Horáková
korektorka

Zuzana Rejchová
produkční

Táňa Sekerková
grafická designérka
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Jak	hodnotí	ico.eyeopenico.eyeopen	rok	2021
někteří	členové	týmu	EDUin?
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1.5 TÝM EDUINU O ROCE 2021

Pavla	Lioliasová
vedoucí komunikace EDUinu

Velkou radost mi dělá, že se díky EDUinu a Global 
Teacher Prize Czech Republic do médií a veřejného 
prostoru stále víc dostávají učitelé, kteří neučí 
předměty, ale učí děti. Že byl slyšet jejich hlas, že 
po mně novináři chtějí jejich kontakty. Mám radost 
z každého tématu nebo respondenta, kterého si jako 
první všimne EDUzín a pak ho zpracují nebo osloví 
i další média. 

Barbora	Vobořilová
office manažerka

Mám radost z nových tváří, které posílily a obohatily 
tým EDUinu. Mám pocit, že máme méně pochybností 
o tom, co a jak dělat. To mi společně se složením týmu 
a „zabydleným zázemím” v Pražském kreativním centru 
dává pocit bezpečí.

—

Radka	Hrdinová
redaktorka newsletteru bEDUin

Veřejná debata o vzdělávání se ve srovnání s dobou 
minulou častěji zabývá věcmi, které jsou důležité. 
EDUin k tomu přispěl a dál přispívá.

Bára	Procházková
šéfredaktorka magazínu EDUzín

„To je teď povinnost mít v každé třídě problémové dítě? 
Naše Evička se nemůže soustředit, když její spolužák 
pořád vyrušuje.“ Jak najít jednoduchou odpověď 
například na tuto složitou otázku týkající se inkluze? 
Magazín EDUzín pomohl nejen této konkrétní mamince 
prvňáčka ze Šumavy, ale i dalším rodičům, odpovědět 
na jejich otázky, které si kladou v souvislosti se 
vzděláváním svých dětí. 
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Mirek	Hřebecký
programový ředitel EDUinu

Obecně mi dělá radost, jak se EDUin stabilizoval 
personálně i finančně a má prostor věnovat se 
zkvalitňování své agendy. V konkrétní rovině je to třeba 
práce se zřizovateli, povedená podzimní konference pro 
ně a start Klubu zřizovatelů v novém.

Lucie	Kocurová
redaktorka magazínu EDUzín 

Když se ve veřejné debatě řeší vzdělávání, určitě je třeba 
říct, „co si o tom myslí EDUin” — a to je bezva. Z toho 
mám velkou radost. 

—

Kateřina	Lánská
redaktorka eduin.cz a fotografka

Myslím, že je důležité, že se ve veřejné diskusi čím dál 
víc mluví nejen o tom, že potřebujeme kvalitnější školy, 
ale i tom, jak taková kvalitní škola vypadá. To mi přijde 
pro směřování další diskuse o vzdělávání jako klíčové 
a jsem ráda, že EDUin to umí.

Honza	Dolínek
ředitel EDUinu

Na první pohled to není zcela viditelné, ale myslím, že 
rok 2021 opět umazal část hranic mezi námi (jednotlivci 
nebo organizacemi) a snížil mnohdy neodůvodněné 
bariéry pro spolupráci. Jsem rád, že EDUin v tomto 
ohledu hledal a hledá způsoby, jak a kudy by to 
perspektivně šlo a nikoliv důvody, proč to nejde.
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2 PROBLÉM 
A NAŠE ŘEŠENÍ 
S DOSAVADNÍMI 

DOPADY
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2.1 JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍME? EDUin dlouhodobě upozorňuje na slabiny českého 
vzdělávání a do velké míry se shoduje se závěry vládní 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 
schválené v roce 2020.

Školský systém děti a mladé lidi neumí dobře 
připravit na aktivní občanský, profesní i osobní život 
ve 21. století. Čeští studenti neočekávají skvělou 
budoucnost a necítí se být na ni připraveni. Žáci (o něco 
více chlapci než dívky) chodí do škol nejméně rádi 
v porovnání s vyspělými zeměmi v rámci OECD.

Učitelé nemají dostatečnou systémovou podporu, 
zavaluje je administrativa a jejich povolání nemá 
dostatečnou společenskou prestiž. Velká část z nich 
čelí silnému stresu a syndromu vyhoření.

Spokojenost rodičů s úrovní škol klesá, ale na druhou 
stranu je stále dost vysoká na to, aby přirozeně bránila 
uskutečnit výraznější posuny. Pro 15 % rodičů je 
dokonce české školství naprosto v pořádku.

Zřizovatelé zejména základních škol trpí nedostatkem 
odborných znalostí a kompetencí v oblasti vzdělávání 
a zároveň postrádají systematickou metodickou 
pomoc. 

Stále viditelně rostou regionální nerovnosti ve 
vzdělávání. Kvalitu vzdělávání českých dětí silně 
ovlivňuje rodinný původ i lokalita, ve které žijí.

Pandemie covidu-19 také v roce 2021 silně ovlivnila 
celé školství, a přesto, že z medicínského hlediska 
sledujeme její závěr, dopady do vzdělávání se budou 
projevovat ještě dlouho, především v oblasti duševního 
zdraví a wellbeingu. Zejména u náctiletých dětí 
odborníci upozorňují na prohlubující se deprese 
a úzkosti, roste riziko sebepoškozování a sebevražd.

→

Současný český vzdělávací
systém není v dobré kondici 
a zcela jistě ho ovlivní i letošní 
válečný konflikt na Ukrajině 
a z něj plynoucí migrace.
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2.2 JAK PŘISPÍVÁME K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ? Dlouhodobá	vize	ico.eyeopen	EDUinu  
→ Kvalitní a smysluplné vzdělání 
pro každého.

Posláním	EDUinu je dlouhodobě 
a systematicky informovat 
veřejnost a média o proměnách 
světa vzdělávání a vzdělávací 
politiky, propojovat odbornou 
a širokou veřejnost a kultivovat 
debatu o těchto tématech 
ve veřejném prostoru.

Pomáháme	lidem,	aby	porozuměli	
světu	vzdělávání.

Chceme, aby se o vzdělávání mluvilo všude tam, kde 
je to potřebné a důležité → ve škole i po škole, doma 
mezi rodiči/prarodiči a dětmi, na obecním či krajském 
zastupitelstvu nebo v parlamentu, v kavárně, u holiče, 
na komunitní zahradě, při pálení čarodějnic, v českých 
médiích i na sociálních sítích. 

Pro každého, koho vzdělávání a česká vzdělávací 
politika zajímá, baví nebo zaměstnává, máme 
kontinuálně zajímavé a pozoruhodné informace, 
analýzy, data nebo články.

Pokud v EDUinu o vzdělávání něco nevíme, rozhodně 
známe někoho, kdo ví.
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DLOUHODOBÉ CÍLE

• veřejnost (odborná i laická) má dostatek 
kvalitních informací o vzdělávání

• vzdělávání patří mezi top témata společenského 
i politického zájmu 

• společenská prestiž učitelské profese je vysoko 
a roste

• města a obce (zřizovatelé) sdílí svoji praxi a na 
proměně vzdělávacího systému spolupracují

• stát vytváří a realizuje moderní strategii proměny 
vzdělávacího systému a vzdělávací politiky

Co dělá EDUin
pro dosažení cílů   →  →  →

KLÍČOVÉ AKTIVITY

mediální oblast

• systematická PR činnost v oblasti vzdělávání 
(formálního i neformálního),

• usnadnění komunikace mezi médii a odbornou 
veřejností (mediální servis a vlastní publikační 
činnost na eduin.cz nebo eduzin.cz),

• posilování celospolečenské diskuse o otázkách 
efektivity, kvality a prestiže vzdělávání (Ceny 
EDUína a Global Teacher Prize ČR),

• popularizace informací o tom, jak se učíme 
a vzděláváme (tiskový servis, mediální 
vystupování).

odborná oblast

• síťování odborníků a dalších zájemců o téma 
vzdělávání (Klub zřizovatelů a jeho celostátní 
konference, Setkání osobností ve vzdělávání),

• popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz 
(datová žurnalistika),

• vlastní studie a analýzy menšího rozsahu 
(Audit vzdělávání),

• participace a kooperace s decizní sférou,
• realizace modelu regionální podpory vzdělávání 

(spolupráce s Nadačním fondem Eduzměna a jeho 
partnery),

• zahájení projektu zaměřeného na podporu 
periferních škol (Kam chodí vítr spát).

ZÁKLADNÍ VÝSTUPY

mediální oblast

• tiskové zprávy → sledujeme a komentujeme 
aktuální dění v oblasti vzdělávání, s nepravidelnou 
periodicitou publikujeme jednu až několik 
tiskových zpráv týdně

• bEDUin → během školního roku vydáváme 
pravidelný týdeník (newsletter), který přináší 
a shrnuje klíčové události ve vzdělávání 

• EDUcast → nad problémy ve vzdělávání 
se zamýšlíme v rozhovorech 1:1 v pravidelném 
podcastu 

• sociální sítě → kromě klasických profilů na 
facebooku a twitteru provozujeme facebookovou 
diskusní skupinu #eduzin

• mediální servis → jsme k dispozici médiím 
i jednotlivým novinářům, pokud se potřebují 
zorientovat v trendech vzdělávání nebo hledají 
ověřený zdroj či relevantní kontakt k tématu, 
na kterém pracují

• veřejná vystoupení → účastníme se veřených akcí, 
poskytujeme a zprostředkujeme rozhovory pro jiná 
média, sami začínáme tvořit audiovizuální obsah

• online magazín → s denní periodicitou vydáváme 
online magazín EDUzín (dříve Rodiče vítáni), který 
se věnuje výchově a vzdělávání metodou solution 
journalism
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ZÁKLADNÍ VÝSTUPY

odborná	oblast

• Audit vzdělávacího systému v ČR → vydáváme 
od roku 2014 a z pohledu nezávislé instituce 
hodnotíme stav vzdělávacího systému, trendů 
ve vzdělávací politice a tendence, jež tuto oblast 
ovlivňují

• Servis pro zřizovatele škol — konference a Klub 
zřizovatelů → členům klubu a účastníkům 
konferencí nabízíme srozumitelnou a praktickou 
formou kvalifikovaný náhled na vzdělávací 
politiku, metodickou podporu při mapování stavu 
vzdělávání v regionu, poradenství při implementaci 
změn a rozvoji místního vzdělávání, vyhledání 
a zprostředkování příkladů dobré praxe a vytipování 
zajímavých aktivit a příkladů odjinud

• kulaté stoly, setkání osobností → v dlouhodobé 
spolupráci se SKAV (Stálá konference asociací 
ve vzdělávání), ale také samostatně realizujeme 
kulaté stoly, diskuze, besedy a různá pracovní 
setkání expertů ve vzdělávání, 

• pracovní skupiny → jsme zváni do pracovních 
skupin na úrovni měst či obcí, ale také na národní 
úrovni v dialogu se zástupci různých odborů MŠMT, 
NPI, ČŠI, iniciujeme vznik ad hoc pracovních skupin 
k tématům, které zajímají odbornou veřejnost

• analýzy, připomínky → ve spolupráci s decizní 
sférou připomínkujeme relevantní návrhy opatření 
vzdělávací politiky, předkládáme vlastní analýzy 
a komentáře

• jsme zapojeni v pracovní skupině Iniciativy Úspěch 
pro každého žáka a v pracovní skupině pro střední 
článek v rámci iniciativy Partnerství 2030+

• model regionální podpory vzdělávání → ve 
spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna 
a dalšími partnery spoluvytváříme na Kutnohorsku 
pilotní model, který v praxi ověřuje, jak by měla 
vypadat podpora vzdělávání v konkrétním regionu, 
která povede ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí 
a snižování rozdílů mezi školami.

→

Přirozenou synergií výstupů 
a aktivit mediální a odborné 
činnosti realizujeme advokační	
práce. Komunikujeme se 
zástupci ministerstva a dalších 
centrálních orgánů, s politiky 
na celostátní i regionální úrovni. 
Jsme součástí Partnerství pro 
vzdělávání 2030+, protože 
chceme, aby vzdělávání bylo 
celospolečenskou prioritou.
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Teorie	šíření	inovací	říká,	že	pro změnu	
systému	potřebujeme	alespoň	16	%	inovátorů	
a raných	osvojitelů	(průkopníků),	aby	se systém	
začal	překlápět	směrem	ke všeobecnému	
přijetí	inovace.	Potřebujeme	myšlenku	potřeby	
proměny	vzdělávání	rozšířit	mezi	přibližně	
400	000	rodičů,	1 500 zřizovatelů,	potažmo	
32 poslanců	a	13	senátorů.

→
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2.3 CÍLOVÉ SKUPINY A DOPADY NAŠÍ PRÁCE

Klíčové cílové skupiny, na které EDUin míří především, 
se dlouhodobě nemění:  

• rodičovská veřejnost,  
• zřizovatelé škol (a další odborná veřejnost), 
• ředitelé jako pedagogičtí leadeři, 
• novináři a média, 
• politici (na všech úrovních územní hierarchie). 

↓

ZŘIZOVATELÉ

Čeho	chceme	dosáhnout	

• vědí, že vzdělávání je skutečná priorita, nejen 
předvolební deklarace

• chápou, že změna ve vzdělávání (přechod od 
tradičního transmisivního modelu frontální 
metodou) je nevyhnutelná

• jsou kompetentní nejen v organizační, ale 
i pedagogické oblasti 

• dokážou myslet do budoucna, mají strategii 
pedagogického rozvoje a podpory svých škol

• jsou školám účinnou podporou, nikoliv pouze 
kontrolou

• respektují a podporují ředitele v jejich pedagogické 
autonomii a dokáží je motivovat a ocenit 

• 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

Jak	toho	dosáhneme

• nabízíme vzdělávání a konzultace, propojování 
a peer to peer sdílení, institucionální podporu 
a dobrou praxi (Klub zřizovatelů, EDUakademie, 
konference) 

• poskytujeme informační servis (Zpravodaj pro 
zřizovatele, bEDUin)

• konzultujeme vzdělávací témata obdobně jako 
v případě práce s médii

• realizujeme odbornou konferenci zaměřenou přímo 
na zřizovatele

• potřeby zřizovatelů tlumočíme dále vůči decizní 
sféře a zohledňujeme při své další odborné práci 
(například při přípravě záměru vytvoření středního 
článku podpory školám) 

RODIČE

Čeho	chceme	dosáhnout	

• mají respekt k dětem a jejich potřebám; chtějí, 
aby škola děti respektovala; poznají, jak vypadá 
dobrá škola,

• vědí, že pro život nebo úspěch ve škole jsou 
důležité nejen znalosti, ale také dovednosti 
a postoje; vědí, že odpovědnost za vzdělávání 
dětí mají především oni,

• 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

Jak	toho	dosáhneme

• komunikací v online prostoru (magazín  
eduzin.cz, informační weby a projekty, sociální sítě)

• vydáváním podpůrných textů (manuály, návody, 
příklady otázek, které lze klást...)

• provozováním Poradny pro rodiče 
• nabízením know-how (místa setkávání s odborníky 

a peer to peer komunikaci, besedami pro rodiče)
• realizováním projektů s cílem zvýšení 

informovanosti rodičů (Global Teacher Prize CZ, 
EDUína)

• spoluprací s ostatními médii, např. Seznam.cz, 
Aktuálně, Česká televize, publikování textů mimo 
primární prostor EDUinu, např. Chytré Česko



21

ŘEDITELÉ

Čeho	chceme	dosáhnout	

• vědí, že jsou nejdůležitější postavou ve směřování 
a rozvoji své školy, uvědomují si svoji klíčovou roli 
při inovacích,

• jsou lídry pedagogického procesu, znají své silné 
a slabé stránky, pracují na sobě a umí požádat 
o pomoc,

• mají pedagogickou vizi školy a umějí ji komunikovat 
navenek,

• vědí, jak dosáhnout změny, sdílejí své zkušenosti 
a podporují inovace a aktivitu učitelů,

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

Jak	toho	dosáhneme

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

• organizujeme Kulaté stoly ve spolupráci se SKAV
• participujeme na specializovaných výcvicích 

a workshopech pro ředitele
• advokační činností se snažíme zlepšit podmínky 

pro výběr ředitelů i jejich práci a odbřemenění
• vytváříme prostor pro setkávání osobností ve 

vzdělávání
• účastníme se setkání s řediteli v rámci MAPů
• realizujeme projekty na zvýšení informovanosti 

a posilování prestiže pedagogů (Global Teacher 
Prize CZ, Eduína)

POLITICI, STAKEHOLDEŘI
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Čeho	chceme	dosáhnout 

• existuje konsensus na cílech vzdělávání 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 obsažené teze
• vnímají EDUin jako experty a dokážou využít jeho 

potenciálu k odborným konzultacím

Jak	toho	dosahujeme

• 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
• připomínkujeme strategické dokumenty a koncepce

MÉDIA A NOVINÁŘI

Čeho	chceme	dosáhnout	

• jsme pro ně informačním centrem o vzdělávání, 
na něž se obracejí jako na rozcestník odborných 
informací

• vnímají EDUin jako experty a dokážou využít jeho 
potenciálu pro vlastní práci

• přebírají a citují publikované texty EDUinu
• zveřejňují výstupy EDUinu jako nezávislé expertní 

organizace

Jak	toho	dosahujeme

• vydáváme tiskové zprávy
• konzultujeme a komunikujeme s jednotlivými 

novináři
• poskytujeme kontakty na vhodné zdroje podle 

charakteru dotazu
• udělujeme cenu EDUína Média novinářům píšícím 

o vzdělávání 
• zapojujeme novináře do práce odborných porot 

cen EDUína a Global Teacher Prize CZ
• zveme novináře na všechny realizované akce 

a eventy
• upřednostňujeme komunikaci s novináři před 

běžnou agendou EDUinu
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3 ČINNOST 
V ROCE 2021
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3.1 CO BYLO K DISPOZICI Tým EDUin tvořilo v roce 2021 se změnami dvacet 
placených spolupracovníků, v čele týmu stál ředitel 
společnosti. 

		V	roce	2021	zaměstnávala	společnost	

• 1 zaměstnance na základě Smlouvy o výkonu 
funkce ředitele 

• 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 
• 2 pracovníky na základě dohody o pracovní činnosti 
• 77 pracovníků na základě dohod o provedení 

práce (největší část z nich tvořili hodnotitelé 
a porota ceny Global Teacher Prize, dále externí 
spolupracovníci pilotního projektu Eduzměna na 
Kutnohorsku, hodnotitelé a porota ceny EDUína 
a v jednotlivých případech externí spolupracovníci 
magazínu EDUzín).

Celkové osobní náklady v rozvahovém období činily 
4,9 mio Kč (z toho mzdy 3,8 mio Kč; zákonné pojištění 
1,1 mio Kč).

Získané peněžní dary v roce 2021 v celkové výši 
12,9 mio Kč. Významné dary od právnických osob tvořily 
99,2%, ostatní drobné dary činily 97 000 Kč (přijaté 
zejména prostřednictvím portálu Darujme. cz). Dále 
společnost v roce 2021 utržila na vlastních aktivitách 
184 000 Kč. 

Celkové výnosy a náklady jsou evidovány ve stejné 
výši a organizace tak vykazuje vyrovnaný rozpočet.
  

→ Podrobný přehled viz kapitola 5.

2021

99,2 % 
tvořily dary ico.gift 
od právnických 

osob
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2021

3.2 CO JSME DĚLALI

Jak je uvedeno v kapitole 2.2, 
EDUin realizuje své poslání 
zejména ve dvou klíčových 
oblastech své práce: 

→ ico.like mediální a ico.education odborné

V roce 2021 pokračovala pandemie covidu-19 a z ní 
plynoucí známá omezení. EDUin při plánování celoroční 
agendy včas reflektoval všechna omezení, a tak se 
podařilo snížit riziko rušení jakéhokoliv výstupu na 
minimum. Fakticky pouze Audit vzdělávacího systému 
nemohl proběhnout tradičně v Senátu ČR a podzimní 
konference pro zřizovatele musela snížit svou kapacitu, 
protože se konala v prostorách Kongresového centra 
prezenční formou.

Realizované aktivity za rok 2021, včetně konkrétních 
výstupů — měřitelných indikátorů, tradičně nabízíme 
jako stručný a přehledný komentovaný soupis.
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ADVOKAČNÍ ČINNOST

tiskové	zprávy
komentáře
rozhovory

veřejné	vystoupení
bEDUin

sociální	sítě
mediální	servis
online magazín

audit	vzdělávání
partnerství	s EDUzměnou
Klub	zřizovatelů
setkávání	osobností
síťování
kulaté	stoly
konference
pracovní skupina
připomínkování
analýzy

ODBORNÁ ČINNOSTMEDIÁLNÍ ČINNOST

Global	Teacher	Prize	CZ	—	odborná	cena	pro	inspirující	pedagogy	a	průvodce	vzděláváním
EDUína	—	cena	za	inovace	ve	vzdělávání

25
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MEDIÁLNÍ PRÁCE

Mediální servis a systematická 
práce s médii tvoří základní 
a unikátní část EDUinu. 
Usilujeme a postupně 
profesionalizujeme dokumentační 
databáze, elektronický archiv 
pozoruhodných informací 
v podobě textové, obrazové 
i zvukové. V roce 2021 jsme 
navýšili	kapacitu	mediální	práce	
a	přidali	nové	výstupy, zejména 
spustili nový podcast o vzdělávání 
s názvem EDUcast.

Komplex	mediální	práce	EDUin	tvoří:

• vydávání tiskových zpráv, které reagují na aktuální 
témata nebo vytváří nová a jsou inspirací pro 
novináře z jiných médií

• ucelený infoservis pro novináře, kteří se na 
EDUin obracejí s různými prosbami o kontakty na 
relevantní respondenty nebo s žádostí o informace 
či zdroje dat 

• psaní textů, komentářů a blogů do různých 
médií (Chytré Česko, Lidové noviny, MF Dnes, 
Hospodářské noviny, Respekt, Seznam.cz a další)

• vystupování v médiích (Česká televize, Český 
rozhlas, DVTV, CNN Prima News a další)

• informační server eduin.cz, kde publikujeme vlastní 
články, přebíráme relevantní výstupy z jiných médií 
a shromažďujeme zajímavé informace 

• on-line magazín eduzin.cz, kde publikujeme 
původní, čtivé a srozumitelné texty o vzdělávání. 
Magazín přináší mainstreamově uvažujícím 
rodičům inspirativní pohledy na vzdělávání. Důraz 
klademe na prezentaci pozoruhodných řešení, 
ale také na pojmenování problémů, které jsou pro 
veřejnost zatím neviditelné nebo nesrozumitelné. 

• několik profilů EDUinu na sociálních sítích 
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn),

• týdenní newsletter bEDUin, který shrnuje hlavní 
dění ve vzdělávání za uplynulý týden během celého 
„školního“ roku.

Výstupy	2021

ico.squaremenu 87 tiskových zpráv
ico.exit 1 030 mediálních výstupů

Vydali jsme celkem 87 tiskových zpráv. Naše činnost 
přímo či nepřímo vedla ke vzniku více než 1 000 
mediálních výstupů, ať už šlo o vlastní výstupy, nebo 
o naše citace ve výstupech jiných autorů.

Více v grafu na následující straně  →

2021
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→

pozn. Uvedený monitoring je „očištěn“ od citací z webů 
Česká škola či Pedagogické info, kde obsah EDUinu 
přebírají/přebírali kontinuálně, a čísla monitoringu by 
to zvedlo.

S ohledem na finanční zdroje lze dovodit, že náklady 
EDUinu na jeden mediální výstup se průměrně pohybují 
mezi 500 — 1 000 Kč.

2021

1 030 článků
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TISKOVÉ ZPRÁVY

V tiskových zprávách jsme minulý rok často reflektovali 
nerovnosti ve vzdělávání, které vznikaly (a vznikají) jako 
důsledek pandemie koronaviru, věnovali jsme se tématu 
přijímacích a maturitních zkoušek.

Také jsme tiskovými zprávami podpořili seriál České 
televize „Ochránce“ — po odvysílání pěti epizod jsme 
vydali tiskovou zprávu, která se věnovala danému 
tématu, doplňovala data a přidávala širší kontext. 
Pro tiskové zprávy jsme kontextově využívali mnohé 
spolupráce s organizacemi, které se obsahově dané 
problematice profesionálně věnují — například META, 
ČOSIV.

BEDUIN

Vydali jsme 41 čísel newsletteru, který pravidelně 
odesíláme na 6 tisíc adres. bEDUin prošel v září 2021 
grafickou proměnou — nová šablona umožňuje větší 
pestrost žánrů, které v bEDUinu vychází. Nově se místo 
tradiční rubriky „V souvislostech“ objevil rozhovor. 
Grafická proměna bEDUinu se setkala s pozitivní reakcí 
od příjemců. Také v bEDUinu se objevil jako téma seriál 
Ochránce. 

EDUCAST

V dubnu 2021 EDUin spustil podcast s názvem 
EDUcast. Nový díl vychází jednou za 14 dní 
a v moderování se střídají Veronika Sedláčková s Pavlou 
Lioliasovou. EDUcast reflektuje aktuální témata 
vzdělávací politiky, ale s nadhledem a srozumitelně. 
Mezi hosty byli například ústřední školní inspektor 
Tomáš Zatloukal, šéf Expertního panelu k revizi RVP 
Jan Jiterský, školský ombudsman Slávek Hrzal, ale 
i analytici EDUinu — Miroslav Hřebecký, Karel Gargulák 
nebo Jan Zeman. Na podzim 2021 vycházely speciální 
díly — záznamy rozhovorů Tomáše Feřteka s hosty 
k tématům, která řešil seriál Ochránce — například 
s Karlem Handlířem, Petrou Wünschovou nebo 
Kristýnou Titěrovou. 

2021
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2021

EDUIN.CZ

Pro web eduin.cz jsme na začátku roku 2021 oslovili 
jednotlivé mediální domy, abychom obnovili dohody 
o přebírání obsahu pro eduin.cz. Ukázalo se, že model 
přebírání článků a jejich „volné“ šíření už dnes není 
možný ve stejné míře, jak to bylo dříve. Přebírání celých 
textů bylo nadále možné pouze u několika málo webů, 
a proto jsme zahájili v týmu EDUinu debatu o proměně 
celé struktury a obsahu eduin.cz. Na nové koncepci 
a nových webových stránkách jsme začali pracovat 
ve druhé polovině roku 2021 a spuštění očekáváme 
v polovině roku 2022. 

—

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V roce 2021 narostl organicky FB na 15 112 (meziročně 
+ 6%), Twitter na 3 060 (meziročně +8 %) a Instagram 
na 1 698 (meziročně +70%).

EDUZÍN

EDUzín v roce 2021 publikoval celkem 325 textů. 
Během roku došlo ke stabilizaci redakce příchodem 
šéfredaktorky Báry Procházkové. Podařilo se pokrýt 
zvolená stěžejní témata: zejména nerovnosti ve 
vzdělávání a témata související s pandemií. Měsíčně byl 
publikovaný text, který se věnuje tématu přemýšlivých 
dětí a často vznikal v úzké spolupráci s týmem Nadace 
RSJ. EDUzín tematicky doprovázel podzimní seriál 
Ochránce České televize. Během deseti týdnů redakce 
ke každému k témat připravila text, který rozšiřoval 
zhlédnutou epizodu a pro čtenáře byl přístupný přesně 
v době, kdy běžel seriál v televizi. Někdy jsme se ještě 
k tématu vrátili v pondělí, téma, o kterém se zrovna ve 
společnosti diskutovalo, tedy bylo podpořeno dvakrát.

Stručné	shrnutí	čtenosti
 ― 10 nejčtenějších přes 40 tisíc čtenářů 
 ― 20 nejčtenějších přes 20 tisíc čtenářů 
 ― 50 nejčtenějších přes 12 tisíc čtenářů 
 ― 110 nejčtenějších přes 4 tisíce čtenářů 

MINISTERSKÉ ROZHOVORY

Ve volebním roce 2021 jsme od poloviny srpna do konce 
září publikovali rozhovory s kandidáty politických stran 
na ministra školství. Oslovili jsme strany, které měly 
(podle průzkumů pro velká média) potenciál na vstup 
do Poslanecké sněmovny — ANO, ODS, TOP 09, KDU-
ČSL, ČSSD, Starostové a nezávislí, Piráti, SPD a KSČM. 
Rozhovory se školskými experty a kandidáty vedla 
za EDUin Radka Hrdinová. Tyto rozhovory jsme také 
doplnili analýzou politického programu jednotlivých 
stran, které zpracoval expert na vzdělávací politiku 
Karel Gargulák.

#EDU_meme

2019

prospěl / neprospěl pozitivní / negativní

2021

TESTY VE ŠKOLE
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ODBORNÁ PRÁCE

Odborný tým EDUinu zaručuje 
zejména kvalitu mediální práce, 
ale současně vytváří prostor 
pro vlastní agendu. Dílčí důraz 
klademe na profesionalizaci	
zřizovatelů a managementu 
(základních) škol i orientaci 
novinářů, rodičů a veřejnosti 
v problematice vzdělávací 
politiky.

V EDUinu pracuje menší tým 
expertů, kteří dále spolupracují 
s externími konzultanty 
či odborníky. 

Komplex	odborné	práce	EDUinu	tvoří:

• strategický a nezávislý Audit vzdělávacího 
systému mapuje hlavní události ve vzdělávání 
za uplynulý rok a fokusovaně vybraná podtémata 
za uplynulý rok

• Klub zřizovatelů — celoroční činnost klubu 
zřizovatelů byla s ohledem na pandemii 
pochopitelně omezena, i tak jsme nadále vydávali 
zpravodaj, poskytovali expertní poradenství 
v oblasti koncepčních dokumentů a asistovali 
u výběrových řízení na ředitele škol. Na podzimní 
konferenci Lepší škola jsme představili Klub 
zřizovatelů v novém pojetí, jejímž hlavním znakem 
bylo odstranění členského poplatku a aktualizace 
nabídky členům.

• pravidelná celoroční práce v pracovních skupinách 
v rámci iniciativy Partnerství 2030+, Úspěch 
pro každého žáka, pro odměňování ředitelů a pro 
střední článek při MŠMT. Členství delegáta za 
EDUin ve Stálé konferenci ředitelů bylo v polovině 
roku ukončeno z důvodu vyhodnocení neefektivity 
tohoto orgánu bez perspektivy zlepšení.

• konzultační činnost pro novináře, politiky, 
zřizovatele škol, místní akční plány, neziskové 
organizace a další experty

• watchdoging práce ministerstva a dalších 
centrálních orgánů státní správy a přímo řízených 
organizací ve školství

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

• konference Úspěch pro každého žáka ve spolupráci 
s ostatními partnery iniciativy

• konference Lepší škola a EDUakademie pro 
zřizovatele škol

• program na podporu periferních škol „Kam chodí 
vítr spát“.

Účast	na	významných	akcích:

• konference Úspěch pro každého žáka
• regionální konference Místních akčních plánů
• workshop na Edumánii 2021
• moderování a vystoupení na konferenci 

„Jak se žije malotřídkám 2021“
• členství v porotě a účast na slavnostním 

vyhlášení ceny Gratias Tibi 2021
• členství v porotě a účast na slavnostním 

vyhlášení ceny Zlatá karabina 2021
• 15 let Waldorfského lycea
• přednáška a workshop pro aktéry vzdělávací 

politiky SR na téma středního článku podpory 
(v rámci iniciativy Nové školstvo)

• regionální panel Eduzměny

2021
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Hlavními	tématy	odborné	práce	v	roce	2021	byly: Rok 2021 byl druhým covidovým rokem, kdy na jedné 
straně už školy měly určité zkušenosti s distanční 
výukou a postupně se podařilo vybavit učitele i děti 
technikou i potřebnou digitální gramotností, na druhé 
straně ale některé problémy přetrvávaly a jiné se 
dlouhodobou zátěží objevily.

EDUin upozorňoval především na škody v oblasti 
duševního zdraví a wellbeingu, nadále sledoval téma 
nerovností a komentoval na ně reagující opatření státu 
typu doučování nebo letní kempy.

Strategie 2030+ je zásadním dokumentem, který po 
přijetí vládou ČR určil směr vzdělávací politiky státu. 
Přestože jde o dokument velmi kvalitní, nalézající 
shodu na hlavních vytyčených cílech napříč celou 
skupinou aktérů, zůstal by pouhým papírem, pokud by 
nedošlo na kvalitní implementaci. Proto se snažíme 
aktivně přispívat k jejímu naplňování, oba hlavní cíle, 
tedy zmenšování nerovností ve vzdělávání i změnu 
obsahu a způsob výuky, jsme stanovili jako dlouhodobě 
sledovaná témata v tradičních auditech vzdělávacího 
systému. 

Velmi aktuální téma odbřemeňování ředitelů 
a celková nezbytná metodická i jiná podpora škol 
je připravována skrze zamýšlené zřízení středního 
článku podpory škol. EDUin se účastní práce ve všech 
relevantních uskupeních resortu na toto téma — jsme 
zastoupeni v poradní skupině pro pilotáž středního 
článku MŠMT, v pracovní skupině pro střední článek 
iniciativy Partnerství 2030+ i ve vznikajících okresních 
partnerstvích. Dlouhodobě se účastníme coby obsahový 
partner programu Eduzměna.

Dlouhodobě sledujeme probíhající implementaci malé 
revize RVP (informatika) i připravovanou velkou revizi. 

Sledujeme to na systémové úrovni (způsob přípravy, 
realizační tým, zadání, dostatečnost kapacit a zdrojů), 
komentujeme hlavní teze i některá vybraná konkrétní 
témata.

Pravidelné volby do Poslanecké sněmovny byly 
příležitostí představit v sérii rozhovorů s šéfy kapitol 
vzdělávání jednotlivých politických stran jejich 
názory na aktuální problémy ve vzdělávání i nabízené 
recepty. Sestavili jsme u příležitosti voleb tradiční 
analýzu volebních programů v kapitolách o školství. 
Některé politické strany se na nás předem obrátily 
s žádostí o recenzi a připomínkování návrhu jejich 
volebních programů. Po ustavení vlády jsme sledovali 
a komentovali i vládní prohlášení, kterému byl věnován 
i jeden z kulatých stolů SKAV + EDUin.

Dlouhodobě sledovaným tématem je i novela zákona 
o pedagogických pracovnících, která těsně neprošla 
před volbami napodruhé sněmovnou. Naše tradiční 
dlouhodobé téma otevírání učitelské profese není 
bohužel jediné hlasitě komentované, v dalším 
pokusu přijmout novelu po volbách přibyla i redukce 
ukotvených podpůrných pedagogických pozic.

2021

1. Dopady pandemie ve školství 
a růst nerovností

2. Implementace Strategie 
vzdělávací politiky ČR do 
roku 2030+

3. Střední článek podpory škol
4. Revize RVP
5. Volby do PSP a volební 

programy pro školství, 
programové prohlášení vlády

6. Novela zákona o pedago–
gických pracovnících
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   Přejít na web AUDITU 2021 →

AUDIT VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU 2021

Audit přináší dva úhly pohledu. První je popisný a nabízí 
přehled hlavních událostí, které v uplynulém roce 
ovlivnily vzdělávací systém. Může být užitečný pro 
všechny, kdo mají zájem udržet si přehled o aktuálním 
dění a vývoji jednotlivých kauz. Na druhé straně 
analytické texty přinášejí hlubší pohled na uplynulý 
rok. Vybíráme vždy několik témat, která nám v daném 
roce připadají podstatná. Shrnujeme uplynulou debatu, 
propojujeme srozumitelně současnou situaci s poznatky 
z výzkumu. A nakonec upozorňujeme na to, co je dobré 
v tématu sledovat v aktuálním roce.

Co	najdete	v	Auditu	a	jak	vzniká?

Události pokrývají významné momenty vzdělávací 
politiky i diskuze kolem vzdělávání v uplynulém roce. 
Podklady pro výběr událostí jsou veřejně dostupné 
materiály, zejména tiskové zprávy, nové vyhlášky 
a zákony, zprávy České školní inspekce a přehled 
o událostech ve vzdělávání, který poskytuje týdenní 
zpravodaj bEDUin. Popis událostí doplňujeme 
krátkým komentářem, který je zasazuje do kontextu, 
a především seznamem relevantních zdrojů.

V analýzách rozebíráme vybraná témata, která 
rezonovala českým vzdělávacím systémem v uplynulém 
roce. Sledujeme jak témata dlouhodobá (cíle a obsah 
vzdělávání, nerovnosti ve vzdělávání), tak ad hoc 
témata, jejichž důležitost vyplyne z povahy událostí 
v konkrétním roce. Autoři čerpají z dostupných českých 
a zahraničních výzkumů, tuzemských strategických 
a vládních dokumentů, reflexe témat vzdělávání v tisku 
a také odborných debat, kterých se účastní. Každý 
text projde dvoustupňovou nezávislou oponenturou. 
Vybrané komentáře nebo doplnění oponentů najdete 
přímo v textech analýz.

V	roce	2021	jsme	se	věnovali	těmto	tématům:

 ― Přijímací zkoušky na SŠ
 ― Nerovnosti ve středním odborném vzdělávání
 ― Školní psychologové a další podpůrné 

pedagogické profese
 ― Kvalita škol
 ― Revize Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání

2021

https://audit.eduin.cz/2021
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RESTART KLUBU ZŘIZOVATELŮ

V roce 2018 ustavený Klub zřizovatelů se stihl nadějně 
rozjet, ale byl zabržděn koronavirovou pandemií. Proto 
jsme se u příležitosti konference Lepší škola 2021 
rozhodli pro zásadní restart. Díky stabilizované finanční 
situaci a prostředkům od donorů jsme od podzimu 
2021 stanovili členství v klubu jako bezplatné. Jedinou 
podmínkou je splňovat a veřejně deklarovat souhlas 
s Chartou Klubu zřizovatelů.

   Přejít na Chartu Klubu zřizovatelů →

Členům	nabízíme	→

EDUinfo	servis
občasník pro zřizovatele (newsletter)
přístup do úložiště dokumentů KZ (archiv zpravodajů, 
metodické materiály, analýzy, vzory dokumentů apod.)

EDUakademie
Půldenní akce zhruba 2× do roka, odborná edukace 
zástupců samospráv + síťování a sdílení zkušeností.

Jarní a podzimní konference Lepší škola

2021

https://drive.google.com/file/d/1NGtv6_qyJ3phH6N-vqNGPF8tYbqD5fSm/view
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KONFERENCE LEPŠÍ ŠKOLA 2021

Téma: 

PRO	ZMĚNU	ŠKOLA,	ŠKOLA	PRO	ZMĚNU

Po vynucené dvouleté pauze jsme konečně zvládli 
uspořádat třikrát přeloženou tradiční konferenci 
pro zřizovatele škol. Konference poprvé proběhla 
v reprezentativních prostorách pražského Kongresového 
centra, ale byla limitována omezenou kapacitou 
účastníků s ohledem na vládní pandemická opatření.

Hlavním řečníkem byl z Madridu připojený ekonom 
a stratég Tomáš Sedláček, který nabídl ve svém 
úvodním příspěvku „Poučení z krize“.

Další řečníci a jejich příspěvky:

 ― Nenaplňování vzdělávacího potenciálu a sociální 
problémy pohledem regionálních dat 
Václav Korbel (PAQ Research)

 ― Distanční vzdělávání a řešení jeho dopadů  
Ondřej Andrys (Česká školní inspekce)

 ― Klub zřizovatelů v novém 
Miroslav Hřebecký (EDUin)

 ― Komunitní role školy 
Martina Běťáková (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy)

 ― Jak propojovat školu a mimoškolní aktivity  
Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže)

 ― Ideální doučování a podpora socializace  
Michaela Kučerová, Rút Veselá (Člověk v tísni)

 ― Doučování v praxi 
Dana Hudečková (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně)

 ― Proces vytváření místní strategie rozvoje 
vzdělávání (na příkladu města Tábora) 
Tomáš Feřtek, Miroslav Hřebecký (EDUin)

 ― Klima školy z hlediska zřizovatele 
Kateřina Švejdová (ÚMOb Poruba), Zuzana Škapová 
(ZŠ Dětská, Ostrava–Poruba)

 ― Nová informatika v rámci RVP ZV — Co to pro 
školy znamená 
Štěpánka Baierlová (ZŠ Labyrinth Brno)

 ― Městské žákovské zastupitelstvo 
Hana Šišková (radní MČ Praha 7), Tomáš Hazlbauer 
(Centrum pro demokratické učení)

 ― Ruku v ruce — spolupráce napříč resorty ve 
prospěch ohrožených žáků 
Pavel Houška (MPSV), Petra Wünschová (Locika)

 ― Jak připravit školy a děti na život online 
Marie Mališková (O2 Chytrá škola)

 ― Seriál Ochránce — diskuze s tvůrci seriálu 
Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek
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KAM CHODÍ VÍTR SPÁT

Cílem programu je upozornit na postupující 
periferizaci některých míst v ČR, kde je díky oslabené 
infrastruktuře, zhoršené dopravní obslužnosti 
a slabší kupní síle stále těžší udržovat veřejné služby. 
Poskytnutím odborné a finanční podpory pěti vybraným 
školám chceme nastartovat proces sněhové koule. 
O tématu a projektu se dozví veřejnost a vznikne základ 
pro budoucí možnou síť podobně situovaných škol, 
které spolu komunikují a předávají si dobrou praxi 
s jasným záměrem udržet pro děti žijící mimo velká 
centra kvalitní vzdělávání.

V roce 2021 jsme kontaktovali 170 škol. Při jejich 
výběru jsme zohlednili nejen tradiční periferie 
nacházející se u státních hranic, ale především periferie 
vnitřní, nacházející se na hranicích krajů, kde jsou 
místní odloučení a nedostatek služeb je stejným 
problémem, byť se to nemusí na první pohled zdát.

Zájem o spolupráci projevilo 27 škol. Každá 
škola vyplnila podrobný hodnoticí dotazník. Po 
jeho vyhodnocení jsme osobně navštívili 13 škol 
a s ředitelkou každé z nich vedli osobní rozhovor. Každá 
z navštívených škol něčím zaujala. Jejich problémy byly 
často podobné, někdy zcela specifické, dané místními 
podmínkami a mezilidskými vztahy. Několik z nich 
přesto vynikalo. Bylo to hlavně úsilím, aby jejich výuka, 
navzdory ztíženým podmínkám, odpovídala moderním 
trendům a byla natolik atraktivní, aby přilákala jak 
přespolní, tak místní rodiče, jinak často sahající po 
variantě plně organizované městské školy, kam dítě 
umístí, když dojíždějí do měst za prací.

V závěru jsme vybrali 5 škol

1. ZŠ a MŠ Popelín — okres Jindřichův Hradec 
2. ZŠ a MŠ Úterý — okres Plzeň–sever
3. ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí — okres Ústí nad Orlicí
4. ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou — okres Písek
5. ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko — Kuřívody, okres 

Česká Lípa

→ Do konce roku proběhlo seznámení a rámcově 
již rozumíme potřebám a očekávání vybraných škol, 
připravili jsme hlubší analýzu jejich individuální situace. 

2021
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TVORBA MODELU REGIONÁLNÍ
PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci projektu Eduzměny na Kutnohorsku jsme 
součástí pětiletého pilotního projektu a zkoušíme 
ověřené vzdělávací postupy i aktivity a hledáme 
cesty, jak docílit zlepšení v oblasti vzdělávání, a vše 
vyhodnocovat. Úkolem EDUinu je soustředit se zejména 
na zřizovatele a podpořit v celém území ORP principy 
regionálního partnerství.

Přesto, že pandemie výrazně zúžila setkávání 
v regionu, se podařilo uskutečnit  →

 ― 11 průzkumných návštěv u zřizovatelů
 ― 4 setkání různě velkých skupin zřizovatelů
 ― 3 setkání online
 ― 1 seminář pro zřizovatele
 ― 3 velká setkání s lidmi napříč celým reginem 

(2 online, 1 prezenčně Kutná Hora)

Za úspěch roku 2021 považujeme změnu ochoty 
některých zřizovatelů k větší spolupráci. Po návštěvách, 
a zejména po vícestranných nebo opakovaných 
schůzkách spolu začali komunikovat nebo se navzájem 
radit o společných nebo individuálních problémech. 

Zároveň bylo patrné, že většina z nich se při online 
způsobu komunikace necítí komfortně a změna 
k lepšímu nastala až při osobním setkání, která nastala 
s rozvolněním vládních opatření. 

→

Z komunikace se zřizovateli plyne, že očekávají opravdu 
velkou změnu, jak deklarovala úvodní prezentace 
Eduzměny. Jako zřejmý benefit vnímají synchronní 
doprovázení při jejich práci, kdy EDUin asistuje při 
hledání řešení jejich akutního problému. Konkrétní 
případy poskytnutých intervencí posilují zájem 
o spolupráci napříč celým regionem.

2021

Partnerská 
spolupráce v rámci 
pilotního projektu 

Eduzměna
„Tím, že Eduzměna sama 
o sobě distančním fungováním 
pandemii zvládá, ukazuje cestu, 
jak mohou i školy a vzdělávací 
systém celkově v této výzvě 
obstát,“ 

Honza Dolínek, ředitel EDUin
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CENA GLOBAL TEACHER PRIZE
CZECH REPUBLIC

→ odborná cena pro inspirující pedagogy a průvodce 
vzděláváním

„Kvalitní vzdělání je zásadní sociální hodnotou 
a prostředkem trvale udržitelného rozvoje 
společnosti.“ 

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 

Cíle české varianty mezinárodní ceny 
Global Teacher Prize jsou →

 ― zvýšit prestiž učitelského povolání a posílit status 
učitele

 ― napomoci redefinovat standardy učitelské praxe

4. ročník GTP CZ 2021 proběhl mezi 
1. 1. 2021 – 31. 8. 2021

Nominovat učitele na cenu bylo možné v termínu 
1. ledna – 28. února, učitelé se mohli přihlašovat 
od 1. ledna do 14. března. Kampaň na podporu ceny 
odstartovala 1. ledna, trvala do uzavření nominací 
28. 2. a na sociálních sítích ji zaznamenalo přes 
550 000 uživatelů.

Celkově se ze 484 nominací do ceny přihlásilo 
134 učitelů. Do semifinále postoupilo 32 učitelů, 
do finále se pak probojovalo 11 z nich.

Návštěvy finalistů na hodinách se uskutečnily v období, 
kdy na některých školách probíhalo pouze distanční 
vzdělávání, některé byly v hybridním provozu a vždy po 
týdnu kombinovaly distanční a prezenční vzdělávání 
a některé fungovaly pouze prezenčně. 

Všichni finalisté zasílali porotcům k posouzení také 
jednu svoji online hodinu a s každým finalistou vedli 
porotci online rozhovor, který byl zaznamenáván 
a sloužil jako doplňující materiál k hodnocení. 

Ocenění učitelé v roce 2021 →

1. místo
Barbora Heřmanová ZŠ Mozaika, Rychnov nad Kněžnou

2. místo
Petr Curko ZŠ Blatenská, Horažďovice

3. místo
Pavlína Loňková ZŠ Labyrinth, Brno

2021
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LETNÍ ŠKOLA

Na statku ve Všeticích se konala druhá Letní škola pro 
finalisty GTP CZ. Jejich vzájemné sdílení a inspirace 
skvěle rozvíjí vzájemnou (budoucí) spolupráci. 
Díky tomuto propojení spolu finalisté kooperují na 
společných projektech a navzájem se podporují i během 
školního roku. 

V roce 2021 navíc vznikl na letní škole zajímavý 
koncept budoucí spolupráce mezi GTP CZ a Učitelskou 
platformou, jehož primárním cílem je předat unikátní 
know-how jednotlivých finalistů široké učitelské obci. 

↓

EDUin tím pokračuje ve vytyčené strategii, kdy cena 
GTP CZ nejen hledá, nachází a oceňuje inspirativní 
učitele, ale následně podporuje také jejich vzájemné 
síťování a klade důraz na jejich přirozenou regionální 
i národní spolupráci. 

V roce 2021 jsme v kontextu GTP CZ evidovali 
147 unikátních mediálních výstupů. Pro kampaň byly 
natočeny 3 spoty, které vidělo v celkem 40 reprízách 
téměř 3,9 milionu diváků České televize.

2021
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CENA EDUÍNA

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání. Od roku 
2013 oceňujeme zajímavé projekty v českém formálním 
i neformálním vzdělávání. Jedná se o cenu, která 
upozorňuje na programy podporující učitelskou 
profesi a přitahuje k nim pozornost odborníků, médií 
i veřejnosti. 

V roce 2021 proběhl již 9. ročník a přímý 
přenos/záznam slavnostního večera zhlédlo přes 
1,6 tisíc diváků na facebooku EDUinu.

Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké 
nerovnosti ve vzdělávání a pandemie covidu-19 tuto 
situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své 
školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. 
Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy 
mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen 
velmi omezeně. 

EDUína 2021 reflektovala, jak se pandemická situace 
projevila ve vzdělávání. Do 9. ročníku bylo možné 
přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního 
vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo 
zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich 
kognitivní i sociální handicapy. Cena hodnotila také 
projekty, které vyrovnávaly rozdíly ve fázi po návratu 
dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.
 

Projekty, které dokázaly vzniklé nerovnosti úspěšně 
kompenzovat nebo snížit, získaly cenu odborné poroty
→

1.	MÍSTO

Budoucí	učitelé	v	akci	—	Ústav	školní	pedagogiky,	
Fakulta	humanitních	studií	UTB	ve	Zlíně	

Projekt zaměřený na zapojení budoucích učitelů do 
„záchranné akce“, který sloužil rodinám a školám po 
přechodu na distanční výuku. Cílem projektu bylo najít 
cestu k systematické pomoci dětem a rodinám, které 
i za běžné situace prožívají školní neúspěch. Studenti 
učitelských programů tak zároveň získali potřebné 
zkušenosti v učitelské přípravě. 

Porota ocenila vítězný projekt za systémové 
a nadčasové řešení nerovností ve vzdělávání. Podařilo 
se jim zapojit studenty pedagogiky a propojit všechny 
důležité aktéry ve vzdělávání — školy, zřizovatele 
a univerzitu, která navíc tuto zkušenost reflektuje 
v přípravě budoucích učitelů.

2.	MÍSTO

Doučování	žáků	a	letní	příměstské	kempy	v	Ostravě	—	
statutární	město	Ostrava

Město Ostrava reagovalo na potřebu zmírnit negativní 
dopady pandemie covidu-19 na žáky a ve spolupráci 
se základními školami, neziskovými organizacemi 
a středisky volného času byly realizovány vzdělávací 
příměstské tábory a skupinové i individuální doučování 
žáků.

2021
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Porota ocenila inovativní a inspirativní přístup v řešení 
rozdílů ve vzdělávání. Město aktivně propojuje základní 
školy, neziskové organizace a střediska volného času 
a ukazuje, že zřizovatel může být hybatelem změn 
v českém školství.

3.	MÍSTO

Doučujte.cz: kuchařka doučování — 
Člověk v tísni, o. p. s. 

Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných 
dětí věnuje 13 let. Po tuto dobu, ale zejména během 
pomoci při distanční výuce se v rámci organizace 
podařilo shromáždit řadu tipů a zdrojů k doučování. 
Na webu Doucujte.cz sdílí toto své know-how pro 
pomoc doučujícím.

Jedná se o projekt, který v dnešní vzdělávací době 
doučovací nabízí doučujícím a doučovaným řadu 
cenných materiálů, doporučení a odkazů.

SPECIÁLNÍ	UZNÁNÍ	POROTY

Digistories: Nela — Člověk v tísni, o. p. s. 

DigiStories: Nela je unikátní audiovizuální simulace, 
která školám přináší možnost probrat s žáky citlivé 
téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. 
Příběh realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne 
účastníky do děje a žáci pochopí podobu i následky 
šikany v prostředí internetu pomocí vlastního prožitku. 
Porota také vyzdvihla projekt Digistories: Nela. Tento 
projekt velmi nadčasově reaguje na aktuální situaci 
a podle poroty si zaslouží pozornost a ocenění.

V kategorii EDUína Media byla oceněna Zuzana 
Hronová (Economia) za text: „Bez kvalitních učitelů 
zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude 
doplácet“.

Zuzana Hronová zpracovává ve svých článcích 
zásadní témata z oblasti školství systematicky 
a přináší spektrum odborných pohledů i konkrétní 
příklady řešení, které při své práci nachází. Umí ve své 
novinářské praxi velmi precizně pracovat s informacemi 
a daty a zasazovat je do celkového kontextu. Problémy 
popisuje přesně a bez zjednodušení; formou, která je 
přístupná i pro čtenáře, kteří se potřebují s tématem 
seznámit. Článek Bez kvalitních učitelů zůstanou 
regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet, 
za který je ocenění uděleno, podrobně analyzuje 
důležitý aspekt nerovnoměrné kvality českých škol 
a příčiny, které k této nerovnosti vedou, naznačuje 
i odborníky doporučené cesty řešení.

Do Auly slávy byl uveden Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 
Za etablování a rozvoj oboru ekonomie vzdělávání, za 
důsledný vědecký evidence based přístup založený 
na datech ve svých výzkumech a v neposlední řadě 
za mnoho analýz reflektujících aktuální problémy 
českého vzdělávání a společnosti, které dokáže nejen 
akademicky velmi fundovaně zpracovat, ale následně 
i srozumitelně tlumočit veřejnosti i politikům.

2021
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CENA GLOBAL TEACHER PRIZE
CZECH REPUBLIC A EDUÍNA

→ Výstupy 2021

 ― Do 4. ročníku GTP CZ bylo přihlášeno 
134 účastníků, z nichž byli vybráni 
3 nejinspirativnější. 

 ― Celkový počet unikátních nominací byl 484.
 ― Spoty GTP CZ 2021 měly jen na sociálních sítích 

EDUinu přes 550 000 zhlédnutí a v České televizi 
téměř 3,9 milionu. 

 ― V 9. ročníku ceny EDUína bylo nominováno 
61 projektů a na facebooku vidělo závěrečný 
slavnostní večer nebo jeho část přes 1 600 diváků.

2021
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EDUin existuje pouze díky filantropii partnerů a dárců ico.gift nebo
vlastnímu úsilí a sociálnímu podnikání. 

Od svého vzniku funguje bez dotací státní správy či samosprávy, 
což je hlavním předpokladem nestranného a objektivního sledování ico.eyeopenico.eyeopen 
a komentování vzdělávací politiky a důležitým předpokladem 
sebevědomé advokační a watchdogové práce.

Společnosti Livesport s.r.o. ico.timer je nejvýraznějším dárcem, protože
pro roky 2020 — 2024 uzavřela s EDUinem generální partnerství 
v celkové hodnotě 30 mio Kč. 

Za dlouhodobou a významnou podporu patří poděkování ico.heart zejména 
Nadaci České spořitelny, Nadaci Blížksobě, Nadaci RSJ, 
Nadaci Jablotron, Nadačnímu fondu Eduzměna a Nadaci OSF.

Přejít na seznam všech dárců za celou histroii EDUinu →

2021

https://www.eduin.cz/partneri/
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4.1 PARTNEŘI A FINANČNÍ DÁRCI 
V ROCE 2021

Abakus, nadační fond
podpora projektu Učiteling (2022)

Avast Software s.r.o.
produktová podpora antivirus pro neziskové organizace

Google
podpora pro neziskové organizace

ICZ Group
partnerství konference pro zřizovatele Lepší škola

KPMG (Cesta k udržitelnosti)
pro bono mentoring a konzultace v oblasti 
finančního řízení 

Livesport, s. r. o.
generální partner EDUinu 

MULTIP Moravia, s. r. o.
partnerství konference pro zřizovatele Lepší škola

Nadace Blížksobě
finanční podpora na základní činnosti EDUinu 
a partnerství Global Teacher Prize ČR

Nadace České spořitelny
finanční podpora na základní činnosti EDUinu, 
partnerství cen Global Teacher Prize ČR a EDUína, 
podpora vzniku seriálu Jak se dělá dobrá škola 
pro ČT

Nadace Jablotron
finanční podpora na základní činnosti EDUinu, 
partnerství Global Teacher Prize ČR a magazínu 
EDUzín.cz

Nadace O2

podpora připojení na internet

Nadace OSF
podpora EDUzínu, online magazínu o vzdělávání

Nadace Oxygen (Arménie)
podpora studijní cesty arménských vysokoškoláků 
do ČR

Nadace RSJ
partnerství magazínu EDUzín.cz

Nadační fond Eduzměna
partnerství projektu Model regionální podpory 
vzdělávání NF Eduzměna

O2 Chytrá škola
partnerství konference pro zřizovatele

SEVT, a.s.
partnerství konference pro zřizovatele Lepší škola

2021
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2021

4. 2 PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)
jsme členy

Business for breakfast
jsme členy

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

Člověk v tísni
partnerství u ceny Gratias Tibi

Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání (ČOSIV)
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

Elixír do škol
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

JOB — spolek pro inovace
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

Pražské kreativní centrum
spolupráce při organizování akcí pro veřejnost

PWC
externí audit kritérií ceny GTP CZ

Řízení školy
pro-bono právní poradenství v poradně online 
magazínu, mediální partnerství akcí EDUinu

Seznam.cz
spolupráce na webu eduzin.cz

Schola Empirica
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

SKAV, z. s.
expertní spolupráce a společná organizace 
pravidelných Kulatých stolů ke vzdělávací politice

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

Step by Step ČR
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

Učitelská platforma
spolupráce na projektu Učiteling (navazujícím 
na Cenu Global Teacher Prize Czech Republic)

Unie rodičů
partnerství v pilotním projektu vytvoření modelu 
regionální podpory vzdělávání Eduzměna

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



5	FINANCE	
A	ÚČETNICTVÍ
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5.1 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je vedeno externí účetní Účto pro NNO s.r.o. 
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, na základě 
Vyhlášky č. 504/2002 a na základě Českých účetních 
standardů pro neziskové organizace. 

2021

Uvádíme pouze vybrané 
a relevantní údaje 
z účetní závěrky 2021. 

2021



48

5.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A ROZVAHA

5.2.1. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Sestavený k 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč).

Okamžik sestavení 16. 6. 2022.

2021

hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

EDUin, o.p.s.

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha - Stodůlky

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2021

24706370
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

Náklady 13 211 13 211A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 7 731 7 731I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 420 4201.
Opravy a udržování 4 43.
Cestovné 21 214.
Náklady na reprezentaci 66 665.
Ostatní služby 7 220 7 2206.
Osobní náklady 4 925 4 925III.
Mzdové náklady 3 789 3 78910.
Zákonné sociální pojištění 1 136 1 13611.
Daně a poplatky 4 4IV.
Daně a poplatky 4 415.
Ostatní náklady 222 222V.
Kursové ztráty 1 119.
Dary 180 18020.
Jiné ostatní náklady 41 4122.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravný 329 329VI.
Odpisy dlouhodobého majetku 329 32923.
Náklady celkem 13 211 13 211

hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

EDUin, o.p.s.

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha - Stodůlky

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2021

24706370
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

Výnosy 13 211 13 211B.
Přijaté příspěvky 408 408II.
Přijaté příspěvky (dary) 408 4083.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 184 184III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 184 184
Ostatní výnosy 12 619 12 619IV.
Kursové zisky 7 78.
Zúčtování fondů 12 587 12 5879.
Jiné ostatní výnosy 25 2510.
Výnosy celkem 13 211 13 211

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X8 © 1995-2

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

16.06.2022Dolínek Jan
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5.2.2. ROZVAHA  

Rozvaha	AKTIVA	

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Sestavený k 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč).

Okamžik sestavení 16. 6. 2022.

2021

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

EDUin, o.p.s.

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha - Stodůlky31.12. 2021

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

24706370
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

525001 825Dlouhodobý majetek celkemA.

1 092002 1 063I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

1 092007 679(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008 384(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

- 567029 - 238Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

- 567034 - 238(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

5 603041 5 489Krátkodobý majetek celkemB.

137052 237Pohledávky celkemB.II.

29053 134(311)Odběratelé1.

100056 97(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

062 6(343)Daň z přidané hodnoty10.

8069(378)Jiné pohledávky17.

5 453072 4 223Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

2073 3(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

5 451075 4 220(221)Peněžní prostředky na účtech3.

13081 1 029Jiná aktiva celkemB.IV.

13082 1 029(381)Náklady příštích období1.

6 128085 6 314 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system ver. X8 © 1995-2021
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Rozvaha	PASIVA	

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Sestavený k 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč).

Okamžik sestavení 16. 6. 2022.

2021

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

5 569086 5 611Vlastní zdroje celkemA.

5 532087 5 574Jmění celkemA.I.

434088 296(901)Vlastní jmění1.

5 098089 5 278(911)Fondy2.

37091 37Výsledek hospodaření celkemA.II.

093 41(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

37094 -4(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

559095 703Cizí zdrojeB.

559106 387Krátkodobé závazky celkemB.III.

103107 50(321)Dodavatelé1.

266111 198(331)Zaměstnanci5.

149113 97(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

30115 39(342)Ostatní přímé daně9.

4116(343)Daň z přidané hodnoty10.

3117 1(345)Ostatní daně a poplatky11.

4123 2(379)Jiné závazky17.

130 316Jiná pasiva celkemB.IV.

132 316(384)Výnosy příštích období2.

6 128134 6 314(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
16.06.2022Dolínek Jan
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2021

2021

Pohledávky a závazky:

Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve 
lhůtě splatnosti činí 29 000 Kč.

Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve 
lhůtě splatnosti činí 103 000 Kč → z toho jsou závazky 
před dobou splatnosti ve výši 97 000 Kč a 6 000 Kč 
po splatnosti. 

Organizace neeviduje závazky, které jsou po splatnosti 
více než 36 měsíců.

Časové rozlišení a dohadné položky:

Náklady příštích období jsou evidovány v celkové 
výši 13 000 Kč → jedná se o náklady na webové služby 
(předplatné LinkedIn, údržba domén) na rok 2022 
a 2023.

Dohadné položky aktivní a pasivní nejsou evidovány, 
stejně tak ani výnosy příštích období.

Vlastní zdroje:

U Vlastního jmění ve výši 15 000 Kč nedošlo v průběhu 
rozvahového období k žádné změně. V průběhu 
rozvahového období došlo k nárůstu Vlastního jmění 
v podobě dlouhodobého majetku financovaného 
z darů o 413 000 Kč v důsledku zařazení GTP CZ spotu. 
Oproti tomu však byla hodnota této položky snížena 
v důsledku rozpuštění hodnoty odpisů takto pořízeného 
majetku do výnosů, a to v celkové výši 276 000 Kč. 
Aktuální hodnota majetku pořízeného z darů 
k rozvahovému dni tedy činí 419 000 Kč. 
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2021

5.3 PŘÍJMY A VÝDAJE

Předkládáme základní vybrané účetní údaje. Kompletní 
účetní závěrka a zpráva auditora je uložena ve sbírce 
listin příslušného rejstříkového soudu.

Přijaté dary

V rozvahovém období přijala organizace peněžní 
dary v celkové výši 12 887 tis. Kč. Celkem organizace 
spotřebovala v rozvahovém období dary ve výši 
13 066 tis. Kč. Z darů obdržených v rozvahovém 
období byly v rozvahovém období využity dary ve výši 
7 848 tis. Kč, z předchozích zdaňovacích období pak 
dary v celkové 5 218 tis. Kč. Nespotřebované dary 
z minulých i aktuálního období ve výši 5 098 tis. Kč jsou 
evidovány na účtech Fondů a budou použity v průběhu 
následujících let v souladu s uzavřenými smlouvami 
a podle pokynů donorů.

Z darů obdržených v roce 2021 (celková výše 
12 887 tis. Kč) tvořily významné dary od právnických 
osob 99,2 % (12 790 tis. Kč), ostatní drobné dary 
pak činily 97 tis. (z toho 91 tis. Kč dary přijaté 
prostřednictvím portálu Darujme.cz). 

Poskytnuté dary

V roce 2021 poskytla organizace dary v celkové výši 
180 tis. Kč. Šlo o dary pro tři první nejlépe umístěné 
účastníky soutěže Global Teacher Prize 2021.

Vlastní tržby

V roce 2021 společnost na různých aktivitách přijala 
tržby v hodnotě 184 tis. Kč (Konkurzní balíček pro obec 
17 tis.), IT podpora (Živica, 19 tis.), tržby konference 
Lepší škola 93,5 tis. Kč, tržby za sklik 54 tis. Kč (Seznam.cz)

Počet zaměstnanců

V roce 2021 zaměstnávala společnost 1 zaměstnance 
na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele 
a 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Další 
zaměstnanci byli zaměstnáni na základě dohod 
konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavírány 
dle potřeb organizace (v roce 2021 byly uzavřeny 
2 dohody o pracovní činnosti a 77 dohod o provedení 
práce viz pozn).

pozn. Největší část z nich tvořili hodnotitelé a porota 
ceny Global Teacher Prize, dále externí spolupracovníci 
pilotního projektu Eduzměna na Kutnohorsku, 
hodnotitelé a porota ceny EDUína a v jednotlivých 
případech externí spolupracovníci magazínu EDUzín.

Celkové osobní náklady v roce 2021 činily 4 925 tis. Kč 
→ z toho mzdy 3 789 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 
1 136 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Společnost uplatňuje podle §18a odst. 5 d široký základ 
daně. Výsledek hospodaření za minulé období (ztráta ve 
výši 41 tis. Kč) byl převeden na účet nerozdělený zisk/
ztráta z minulých let.
 
Za rok 2021 organizace vykazuje nulový výsledek 
hospodaření (vše v hlavní činnosti). Účetní hospodářský 
výsledek byl upraven o příjmy osvobozené od daně 
dle §19 b zákona o dani z příjmu a výdaje odpovídající 
těmto příjmů, dále pak o výdaje, které nejsou uznávány 
jako výdaje na dosažení, zajištění, udržení příjmů. 
Základ daně z příjmu ve výši 14 tis. Kč byl zaokrouhlen 
a snížen uplatněním odčitatelné položky v souladu 
s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Celková daňová 
povinnost za rok 2021 je tedy nulová. 

Daňová úspora ve výši 3 tis. Kč bude využita 
v následujícím účetním období.

Daňová úspora ve výši 18 tis. Kč z minulého 
zdaňovacího období byla využita v hlavní činnosti 
organizace na mzdy.

Plat ředitele 

Měsíční plat (hrubá mzda) ředitele společnosti EDUin 
v roce 2021 činil 62 000 Kč.
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5.4 PLÁN DALŠÍHO HOSPODAŘENÍ

→

Společnost EDUin je 
ekonomicky a personálně 
stabilní v krátkodobém 
i střednědobém výhledu.

Smlouva o spolupráci a podpoře ze strany společnosti 
Livesport garantuje jistotu a pokrytí základního provozu 
společnosti do konce roku 2024.

Již v letech 2020 až 2022 je rozpočet EDUinu 
vyrovnaný. Dárcovské portfolio je stabilní a garantuje 
podporu i s meziročním výhledem do roku 2023. EDUin 
získal v dubnu 2022 nový dvouletý grant od Nadace OSF 
ve výši necelých 85 000 €, který pokryje významnou 
část nákladů v odborné práci EDUinu.

Společnosti EDUin je ekonomicky a personálně 
stabilní v krátkodobém i střednědobém výhledu.

V případě nedostatku zdrojů na pokrytí plánovaných 
nákladů bude EDUin aktivity redukovat, aby se rozpočet 
nedostal do schodku. V polovině roku 2022 zatím žádné 
takové potřeby nejsou, ale vedení EDUinu je připraveno 
ve druhém pololetí pečlivě analyzovat finanční 
možnosti a rozpočet pro rok 2023 bude vycházet 
z racionálního a reálného předpokladu na příjmové 
i výdajové straně.

I v roce 2021 stále ovlivňovala činnost organizace 
pandemie covidu-19. Protože se situace ve světě 
neustále vyvíjí, vedení organizace není v současné době 
schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady 
těchto událostí na fungování a udržitelnost společnosti. 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady aktuální 
situace ve světě na své aktivity a dospělo k závěru, že 
nemají zásadní vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
společnosti.

V období sestavení této účetní závěrky je organizace 
vystavena negativním důsledkům vyplývajícím 
z invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Tato událost 
a přijatá opatření (sankce vůči Ruské federaci a jejím 

představitelům) mohou mít přímý nebo nepřímý 
dopad na budoucí hospodářskou situaci organizace 
a související ocenění majetku a závazků. Vedení 
organizace však zvážilo všechny možné dopady 
a je nicméně přesvědčeno, že účetní závěrka k datu 
31. 12. 2021 nevyžaduje dodatečné úpravy. Vedení 
organizace dospělo k závěru, že nemají zásadní vliv 
na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti. 

2021
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5.5 VYJÁDŘENÍ AUDITORA

Kontrolu účetnictví za rok 2021 provedla nezávislá 
auditorská společnost Grant Thornton Audit s.r.o.

Kompletní zpráva auditora včetně celé účetní závěrky 
je uložena v sídle organizace a ve sbírce listin spisová 
značka O 738 vedené u Městského soudu v Praze.

↓

V případě zájmu 
o bližší informace kontaktujte 
ředitele EDUinu 

Přejít na kontakty →

2021

2021

https://www.eduin.cz/kontakt/
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