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Ú VODNÍ

SLOVO

Otevøená spoleènost, o.p.s. má za sebou druhý rok své existence, ve
kterém doznala urèitých zmìn. Na zaèátku roku rezignovala na èlenství
ve správní radì PhDr. Jana Pekárková a tuto funkci pøijala PhDr. Sylvie
Rohanová.
Zmìnilo se i programové sloení spoleènosti. Na pøelomu roku se
zcela osamostatnil program I*EARN a v polovinì roku ukonèil svou
èinnost program Integrovaná raná péèe (INTRAP). Ale i programy, jejich
èinnost pokraèovala, procházely jistým vnitøním vývojem. Rok 2000 byl
pro nì prvním rokem, kdy zcela samostatnì hledaly a obhajovaly svá
poslání - nikoliv jako operaèní programy zakladatele, Nadace Open Society
Fund Praha, ale jako víceménì svébytné vzdìlávací programy. Program
Zaèít spolu zaèal pøenáet tìitì svých aktivit z tréninkù a kolení k usazení
programu do vzdìlávací soustavy na vech úrovních. V pøípadì programu
PORYV lze rok 2000 s charakterizovat pøesouváním podpory z veøejné
diskuse a tvorby Bílé knihy na oblast budování kapacity ve vzdìlávací
politice a na pøípravu rozvojového programu pro novì vznikající regionální
správu vzdìlávacího systému. A Internetový program zaèal kromì
tréninkových a servisních aktivit realizovat také obsahové projekty Právo
na informace, Referendum 2000 a projekt pro pedagogy základních kol,
který navazuje na Státní informaèní politiky ve vzdìlávání.
Vechny aktivity spoleènosti byly realizovány zejména díky finanèní
i materiální podpoøe Nadace Open Society Fund Praha, ádnému
z programù se v roce 2000 nepodaøilo zajistit jiný významnìjí zdroj
pøíjmù, mírnì oproti roku 1999 stoupl objem pøíjmù z vlastní èinnosti.
Domnívám se, e uplynulý rok ukázal, e vechny programy
spoleènosti dokáí samostatnì obhajovat nové mylenky a nové pøístupy
ve vzdìlávání a ve vyuívání informaèních technologií, a pøispívají tak
výraznou mìrou k budování otevøené obèanské spoleènosti.
Monika atavová
øeditelka spoleènosti
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SPRÁVNÍ

RADA

Marie Kopecká
Miroslav Pospíil
Sylvie Rohanová

DOZORÈÍ

pøedsedkynì správní rady
èlen správní rady
èlen správní rady

RADA

Zdenka Almerová
Lenka Nìmcová
Vladimíra Sýkorová
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Z AMÌSTNANCI
Monika atavová
Eva Fojtù
Dana Hradcová
Jana Kargerová
Pavla Koudelková
Vlaïka Kubáèová
Hana Kulièková
Erika Landischová
Iveta Nìmeèková
Helena Rafaelová
Ivana Stoèesová
Miroslava kardová
Václav neberger
Eva ulcová
Irena Trmalová
Petr Vrzáèek
Marie Vrzáèková
Jiøina Výborná
Daniel Fier
Hynek Palatin
Petr Svato
Filip Tichý
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øeditelka spoleènosti, øeditelka Internetového
programu
Internetový program
øeditelka programu Poryv (do 31.8.2000)
program Zaèít spolu
program Zaèít spolu
program PORYV
program Zaèít spolu
projekt Integrované rané péèe
program Zaèít spolu
program Zaèít spolu
úèetní
program Zaèít spolu
øeditel programu Zaèít spolu (od 1.10.2000)
øeditelka programu Zaèít spolu (do 30.9.2000)
Internetový program
øeditel programu PORYV (od 1.9.2000)
program Zaèít spolu
program Zaèít spolu
civilní sluba
civilní sluba
civilní sluba
civilní sluba

INTERNETOVÝ

PROGRAM

Posláním Internetového programu je podporovat vyuívání
poèítaèové komunikaèní technologie v neziskovém sektoru, a tím pøispìt
k vìtí efektivitì jeho práce. S tímto posláním program provozuje
Internetové centrum, kde poøádá nízkoprahová kolení v práci s poèítaèem
a poèítaèovými komunikaèními technologiemi, tematicky zamìøené dílny
a semináøe, nabízí prostor pro vlastní prezentace, ve spolupráci s dalími
organizacemi zpracovává samostatné projekty a pùsobí také jako odborný
konzultant.
Bìhem roku 2000 jsme v prostorách Internetového centra poøádali
kolem 17 typù odborných kurzù ve 45 tøí a pìti hodinových termínech,
které jsou rozdìleny do 3 oblastí  internet, administrativa a grafika. Mezi
jeden z nejnavtìvova-nìjích patøil kurz Prezentace na www. Na ústupu
je zájem o kurzy administrativní, jako napø. MS Word a MS Excel. Obecnì
lze konstatovat, e v neziskovém sektoru pomalu stoupá poèítaèová
gramotnost a zájem uivatelù se pøesouvá k sloitìjím a aplikovaným
kolením.
Slueb Internetového programu vyuívá také Nadace Open Society
Fund Praha pro zajitìní pøístupu k internetu, uivatelskou podporu a své
projekty. Administrativnì i odbornì jsme zajistili jarní a podzimní kolo
grantového programu Podpora elektronického publikování. Zásadnì jsme
vylepili grantovou databázi GTS Nadace OSF Praha (provázání
s úèetnictvím a nové uivatelské rozhraní), kterou i nadále spravujeme.
Spolupracovali jsme s èeskou sekcí obèanského sdruení INSEA
na víkendových kurzech poèítaèové grafiky pro dìti z umìleckých kol,
s Institutem základù vzdìlanosti Univerzity Karlovy na kurzech grafických
editorù a s organizací S Dimension na víkendových kurzech Dalí
vzdìlávání výtvarných pedagogù. Prostory a vybavení Internetového
centra vyuili pracovníci Èeské katolické charity, Rady muzeí a galerií,
RIAPS, Kruhu sdruení dìtí a mládee, Obèanského sdruení Athingaoi a
Agentury Koniklec pro speciální kolení. Dále jsme spolupracovali
s EastWest Institutem na projektu Vymìòme se pøíbìhy a spoleènì
s Centrem souèasného umìní jsme uspoøádali Workshop Igora Stromajera,
jeho náplní byla strategie nezávislého umìlce na internetu. Centru
nezávislé urnalistiky jsme poskytli prostor ke kurzùm mediální výchovy
a urnalistiky pro støedokolské studenty, které probíhaly v prùbìhu prvního
pololetí roku 2000 a v první polovinì èervence pro poøádání Letní koly
Výroèní zpráva 2000

5

urnalistiky, pro kterou jsme zajistili i technickou asistenci. Pøipravili jsme
kolení pro starosty mìst a obcí. Spolupracovali jsme s Obèanskými
právními hlídkami pøi zajiování právní pomoci a mediálních prezentací
v prùbìhu výroèního zasedání MMF a Svìtové banky. Skupinì novináøù
Independent Media Center jsme pronajali DTP studio pro nezávislé
zpravodajství z tée akce.
Ve spolupráci se zástupci pracovní skupiny OKAMRK jsme
pøipravovali projekt metainfornaèního zdroje dat na www serveru
k problematice regionálních a oborových rozvojových koncepcí a k úèasti
veøejnosti na jejich pøípravì a realizaci. V rámci tohoto projektu vznikl
program kolení regionálních spolupracovníkù. Pracovní skupina
OKAMRK bohuel nebyla schopna plnì pøevzít obsah a rozvoj
metainformaèního zdroje dat, který v dùsledku toho zastarává. Dobøe
naopak zaèíná pracovat diskusní skupina, která v této souvislosti byla také
zaloena. V jarním semestru bylo vykoleno est skupin regionálních
pracovníkù. V podzimním semestru jsme poøádali dalí 3 kolení
v regionech Olomouc, Luhaèovice a Jihlava.
Ve spolupráci s Hnutím Duha, obèanským sdruením AID a dalími
organizacemi jsme pøipravili www prezentaci projektu Referendum 2000.
Tento projekt slouí jako dobrý pøíklad pøi vyuití internetu jako nástroje
pro informaèní kampaò. Po celou dobu vykazoval vysokou návtìvnost.
Na tomto serveru je publikována diskuse k problematice, odkazy na dalí
zdroje informací, aktuality k tématu a rozsáhlá tématická databáze výbìru
z tisku.
Grafické studio Internetového centra vyuívaly v prùbìhu roku
obèanské sdruení Nový prostor pro realizaci projektu Street Papers a
program CPSI Nadace Open Society Fund Praha pro tvorbu svých www
stránek. Pro mení práce studio vyuívají programy PORYV a Zaèít spolu
Otevøené spoleènosti, program 5P obèanského sdruení Hestia a je
vyuíváno pro pøedtiskovou pøípravu Bulletinu Nadace OSF Praha.
Internetový program pracuje jako konzultant projektù a grantových ádostí
dalích organizací v oblasti elektronického publikování, pro nákup
poèítaèové techniky a pro softwarová øeení. Program zajiuje pøipojení
do internetu a technickou podporu vem programùm a organizacím
v budovì jeho sídla (programy PORYV, Zaèít spolu, program CPSI Nadace
OSF Praha, program 5P obèanského sdruení Hestia, kanceláø CEU a hotel
Prokopka).
V prùbìhu roku 2000 jsme pokraèovali ve spolupráci s obèanským
sdruením Actio in distans (A.I.D.) na projektu Právo na informace.
6
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Jedním z jeho úkolù je pøispívat ke zlepení informovanosti obèanù o
monostech, které jim zákon nabízí, usnadòovat aplikaci zákona
konkrétních situacích a otevírat nové pohledy na jeho vyuití v boji proti
korupci. K tomu vyuívá monosti zpøístupnit prostøednictvím internetu
iroký okruh témat, která se nìjakým zpùsobem vztahují k zákonu è. 106/
1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím. Byly vytvoøeny internetové
stránky www.ostosest.cz. Probíhá neustálý sbìr informací, které se vztahují
k problematice svobodného pøístupu k informacím. Byla navázána mezinárodní spolupráce se zástupci obdobných projektù na Slovensku a
v Bulharsku. Rozvíjí se spolupráce s Asociací obèanských poraden 
sledování konkrétních dotazù týkajících se zákona è. 106/99 ve vech
poradnách, konzultace pøi tvorbì letákù. Pro koordinaci projektu byl od
podzimu 2000 zamìstnán externista v rozsahu 2/3 úvazku. Kolem projektu
vzniká skupina odborných konzultantù a spolupracovníkù, která pomáhá
zajiovat jeho dalí rozvoj.
Pøed koncem roku 2000 jsme zaèali pøipravovat projekt vzdìlávání
pedagogù základních kol. Projekt navazuje na schválený dokument Státní
informaèní politika ve vzdìlávání a realizujeme ho ve spolupráci
s obèanským sdruením Kritické mylení. Základním cílem projektu je
pøipravit lektory a uèitele základních kol pouívat ve výuce poèítaè a
posílit jejich schopnost vyuívat informaèní a komunikaèní technologie
k úspìnému vyhledávání, hodnocení informací a dalí práci s nimi. Dílèím
cílem je odstranit odstup a strach ve vztahu k technice a pomoci chápat ji
pouze jako prostøedek k øeení urèitého problému èi získání konkrétní
informace, protoe úspìnost a rychlost ve vyhledávání informací má také
vliv na jejich hodnotu a relevanci. Zároveò kurz poskytne absolventùm
nástroje pro úspìné definování poadovaných výsledkù a pro dobrou
orientaci ve velkém objemu informací. Protoe tyto schopnosti budou
v budoucnu uèitelé pøedávat ákùm, je celý kurz zamìøen pøedevím na
specifické otázky etiky související s vyuíváním internetu dìtmi.
Mimo tyto aktivity je kadé úterý a ètvrtek od 14:00-19:00
v Intenetovém centru otevøeno pro veøejnost. Formou internetové
kavárny s volným pøístupem umoòujeme irokému okruhu zájemcù práci
na poèítaèi a s internetem s moností odborné asistence. Za rok 2000 této
nabídky vyuilo kolem 1600 zájemcù.
Celkem v roce 2000 navtívilo Internetové centrum kolem 2500
uivatelù.
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Pøíjmy programu:
grant Nadace OSF Praha 
Internetový program
grant Nadace OSF Praha 
pøipojení k internetu
zùstatek grantu 1999
pøíjmy z vlastní èinnosti
celkem

180 000,00 Kè
824 863,38 Kè
337 101,48 Kè
3 381 964,86 Kè

Výdaje programu:
administrativa a spoleèné náklady
spoleènosti
poèítaèové a kanceláøské vybavení
sluby
celkem

1 196 772,85 Kè
410 420,40 Kè
1 462 456,64 Kè
3 069 649,89 Kè

Zùstatek:
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2 040 000,00 Kè

312 314,97 Kè

P ROGRAM PORYV
V roce 2000 PORYV pokraèoval v realizaci programù schválených
v rámci strategie vzdìlávání Nadace OSF Praha. Projekty Vzdìlávací
politika a Decentralizace byly zahájeny v roce 1999 a jejich ukonèení je
plánováno na rok 2001. Vzhledem k èasovému posunu projektu Národního
programu rozvoje vzdìlávání pøedpokládáme posun ukonèení programu
do èervna roku 2002.
Rok 2000 se dá charakterizovat pøesouváním naí podpory z veøejné
diskuse a tvorby Bílé knihy na oblast budování kapacity ve vzdìlávací
politice a na pøípravu rozvojového programu pro novì vznikající regionální
správu vzdìlávacího systému. Tato snaha by mìla, mimo jiné, vést
k vytváøení podmínek nezbytných pro implementaci doporuèení
obsaených v Bílé knize.

Vzdìlávací politika
Veøejná diskuse a informaèní kampaò k Národnímu programu
rozvoje vzdìlávání (NPRV)
Za uplynulý rok se PORYV vìnoval následujícím aktivitám, ze
kterých vzely níe popsané výstupy:
Øízení, rozhodování a financování spolupráce v oblasti managementu
projektu
Program PORYV mìl zastoupení v øídící radì NPRV, která
koncipovala a øídila projekt. Úèastnil se také zasedání Rady pro vzdìlávací
politiku, poradního orgánu ministra kolství, pøi nich probíhalo
pøipomínkování dodaných podkladových materiálù vedoucími odborù
MMT. V kvìtnu jsme pro èleny rozíøené øídící rady uspoøádali semináø,
na kterém vznikl harmonogram postupu práce na Bílé knize ve 3. etapì.
PORYV také navrhl a zorganizoval dvoudenní semináø, na kterém se seli
zástupci skupiny pracující na novém kolském zákonu se èleny redakèního
týmu Bílé knihy. Po vzniku Redakèní skupiny se PORYV stal jejím èlenem.
Skupiny vypracovala první verzi Bílé knihy a tuto verzi pøedloila
k projednání do vnitøního a vnìjího pøipomínkového øízení.
Podpora vzniku výchozích materiálù veøejné diskuse a podpora jejich
pøímého íøení mezi odbornou a laickou veøejností
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Na základì finanèní podpory Nadace OSF Praha vzniklo 6
podkladových studií. PORYV podpoøil vznik, tisk a celorepublikovou
distribuci sedmi vydání Bulletinu, který se stal pøílohou èasopisù Uèitelské
noviny a Veøejná správa (celkový náklad 30.000 výtiskù). Dále jsme se
podíleli na zpracování jedné alternativní studie a konání 6 kulatých stolù,
na kterých byla diskutována aktuální témata ve vzdìlávání.
PORYV ve spolupráci s agenturou Exmise Public Relations
uspoøádal v rùzných místech republiky 7 diskusních fór, kterých se
zúèastnilo okolo 400 úèastníkù z øad laické i odborné veøejnosti. Smyslem
setkání bylo seznámit veøejnost s aktuálními problémy vzdìlávacího
systému, diskutovat o jejich øeení a získat zpìtnou vazbu na navrená
øeení. Vekerá data posbíraná na tìchto setkáních byla analyzována a
pøedávána jak zpracovatelùm podkladových studií, tak vedení MMT.
Na podzim 2000, po pøedloení první verze Bílé knihy, PORYV
v rámci vnìjího pøipomínkového øízení uspoøádal následující semináøe a
workshopy:
Mezinárodní semináø:
Cílem semináøe bylo shromádit pøipomínky zahranièních expertù
k 2. verzi Bílé knihy (tj. verzi vzelou z vnitøního pøipomínkového øízení).
Semináøe se zúèastnilo celé vedení MMT, vèetnì ministra kolství.
Dva workshopy k regionálnímu kolství a terciárnímu vzdìlávání:
Cílem workshopù bylo projednat problematiku regionálního
a terciárního vzdìlávání se zástupci hlavních sociálních partnerù a
prodiskutovat jejich pøipomínky k textu Bílé knihy. Úèastníkùm workshopù
byly pøedloeny i doporuèení zahranièních expertù týkající se tìchto oblastí.
Workshopù se úèastnili zástupci MMT vedeni námìstky odpovìdnými
za regionální a vysoké kolství.
Národní semináø:
Cílem semináøe bylo oficiálnì pøedstavit Bílou knihu a prodiskutovat
navrená doporuèení, která ve své závìreèné èásti obsahuje. Semináøe se
zúèastnili zástupci iroké odborné i laické veøejnosti a celé vedení MMT.
Zvyování zájmu veøejnosti o problematiku vzdìlávání
Snahou PORYVu v této oblasti bylo poskytovat vem druhùm medií
relevantní informace o prùbìhu projektu a seznamovat irokou veøejnost
s aktuálními událostmi. Jak ukázala evaluace 2. etapy, pøedevím titìná
média se zaèala o problematiku vzdìlávání zajímat ve zvýené míøe.
Nìkolikrát se podaøilo zajistit vystoupení zástupcù projektu ve veèerním
10
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vysílání televize. Pro agenturu Sofres Factum jsme pøipravili sérii otázek,
z nich dvì byly vybrány pro èervnové etøení FACTUM Omnibus, které
agentura provedla na vlastní náklady. Výstupy ze etøení byly prezentovány
zástupcùm médií na èervnové tiskové konferenci. Spoleènost CK Fischer
vìnovala zájezd jednomu z úspìných øeitelù ankety k Bílé knize
zveøejnìné v Bulletinu Výzvy pro deset milionù.
Virtuální institut vzdìlávací politiky (VI  CEPA)
Èlenové CEPA hráli klíèovou roli pøi vytváøení jednoho ze
strategických dokumentù vzdìlávací politiky v ÈR - Bílé knihy. Práce na
tomto dokumentu se staly obsahovou náplní vìtiny semináøù a workshopù,
kterých se úèastnily. Øada semináøù byla organizována PORYVem, avak
PORYV také podporoval semináøe a setkání organizované jednotlivými
institucemi. Zástupci èlenských organizací CEPA se úèastnili regionálních
diskusních fór poøádaných PORYVem, na kterých prezentovali vlastní
studie a sbírali zpìtnou vazbu k jejich obsahu. V kvìtnu a èervnu 2000
PORYV vypracoval teze a zadání projektu Region, zajioval konzultace
a pøipomínkoval návrh projektu. V prosinci 2000 byla úspìnì ukonèena
jeho první etapa.
Pøíprava Regionálního centra excelence vzdìlávací politiky a
managementu (CE) a pøíprava magisterského studia
Od kvìtna 2000 probíhala jednání s rektorátem Univerzity Karlovy
a IEP Budape o monosti zøízení Centra excelence. Jeho základem by se
mìlo stát Støedisko vzdìlávací politiky UK. Zpráva Svìtové banky uvádí,
e ve støedoevropském regionu není magisterské studium vzdìlávací
politiky a managementu. Jako reakci na tuto potøebu pøipravuje IEP zøízení
ètyø center excelence pro tento typ studia.
Bìhem podzimu 2000 byla ukonèena pøípravná fáze pro vytvoøení
studijního oboru "vzdìlávací politika". Po dohodì se Støediskem vzdìlávací
politiky a Institutem sociologických studií pøi fakultì Sociálních vìd UK
byl v loòském roce zahájen dvousemestrální kurz vzdìlávací politiky
navtìvovaný studenty tøí fakult.
V roce 2000 byl také vybrán první domácí expert, který na podzim
zahájil studium v oblasti øízení kvality na Cranfield university ve Velké
Británii.
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Podpora decentralizace a rovnosti pøístupu ke vzdìlání
Projekt podpory ÈI v decentralizovaném systému
Vekeré aktivity PORYVu v této oblasti ovlivòovala absence nového
kolského zákona a reforma veøejné správy. Na vzniklý stav PORYV
reagoval zahájením prací na projektu s Èeskou kolní inspekcí. Hlavním
posláním projektu bylo pomáhat ÈI pøeorientovat se z centralizovaného
na decentralizovaný systém øízení a kontroly vzdìlávání v ÈR. PORYV
se zúèastnili dvoudenního setkání vrchních kolských inspektorù, zajioval
pøipomínkování vekerých vzniklých dokumentù se zahranièním
konzultantem a inicioval vznik analýzy budoucí role ÈI a krajských
inspektorátù v decentralizovaném systému, který na své náklady provedla
ÈI. Na konci srpna jsme zorganizovali vzdìlávací trénink pro 14 vrchních
kolských inspektorù a zástupce ústøedí ÈI v oblasti public relations.
Bìhem podzimu ÈI analyzovala své vzdìlávací potøeby v oblasti
managementu a byla navrena upravená verze projektu Podpory ÈI
v decentralizovaném systému pro rok 2001.
Regionální vzdìlávací politika
I tato oblast byla ovlivnìna stavem, ve kterém se vzdìlávací soustava
ÈR nacházela, pøedevím oèekávaným vznikem samospráv na krajské
úrovni a pøesunem kompetencí z centrálních orgánù na novì zøizované
krajské vzdìlávací odbory. PORYV podporoval vznik základních nástrojù
regionální vzdìlávací politiky. Mezi ty patøily kvalitativní i kvantitativní
analýzy jednotlivých krajských vzdìlávacích soustav a pøíprava
vzdìlávacích modulù pro budoucí tvùrce krajských vzdìlávacích politik a
ostatní sociální partnery.

Multikulturní vztahy
Vzdìlávací program - Veøejná správa a problémy souití rùzných
kultur
V této oblasti jsme realizovali vzdìlávací kurz s názvem Veøejná
správa a souití rùzných kultur. Kurz byl zahájen ji v záøí 1999 a byl
urèen romským poradcùm, zástupcùm sociálních referátù OkÚ, MagÚ a
ObÚ, zamìstnancùm Správy uprchlických zaøízení a jednotlivých
uprchlických táborù. Prostøedky na realizaci tohoto kurzu vìnoval Know
How Fund (KHF) pøi Britské ambasádì. V bøeznu 2000 PORYV
vypracoval prùbìnou zprávu a navrhl dalí pokraèování kurzu. V prùbìhu
èervna jsme pøipravili scénáø a natoèili 40 minutový dokumentární film,
12
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který mapoval pøínos vzdìlávacího kurzu pro tøi z jeho úèastníkù. Kurzu
se zúèastnilo 44 lidí, osvìdèení o absolutoriu získalo 15 úèastníkù.
V srpnu 2000 PORYV pomáhal pøi organizaci festivalu romské
hudby ve Stránici. Festival byl projektován na jednotlivých modulech
vzdìlávacího kurzu. Na jeho organizaci a zajitìní vystupujících se podílela
vìtina úèastníkù kurzu.

Komunitní projekty
V této oblasti se PORYV podílel na realizaci tøíletého 6 modulového
vzdìlávacího programu, ve kterém bylo vykoleno 25 pracovníkù státních
i nestátních organizací zamìøených na práci s drogovì závislými a dalími
sociálnì ohroenými lidmi. Náklady na realizaci jednotlivých vzdìlávacích
modulù byly sdíleny spoleènì s organizací Dùm otevøených moností a
vládou Irské republiky.

Konzultaèní a poradenská èinnost
PORYV pøipravil a konzultoval roèní proces strategického rozvoje
Prázdninové koly Lipnice.
PORYV pro potøeby realizaèního týmu MMT konzultoval pøípravu
Programu informaèní gramotnosti.
Organizovali jsme poøádání dvou semináøù, na kterých se seli
zástupci MMT se zástupci podnikatelské sféry v oblasti ICT.
Pracovníci PORYVu pøipomínkovali studie a dalí materiály pro IEP
Budape a zajiovali zpìtnou vazbu od místních expertù. V prvním
pololetí roku 2000 se jednalo o analýzu vzdìlávacích potøeb sítì nadací,
studii Transition in Education a dokument Co-operation in education policy
analysis in Central and Eastern Europe.
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Pøíjmy programu:
grant Nadace OSF Praha
dar cestovní kanceláøe FISCHER
pøevod z roku 1999
celkem

5 780 000,00 Kè
19 980,00 Kè
3 219 750,00 Kè
9 019 730,00 Kè

Výdaje programu:
administrativa a mzdy
vzdìlávací politika
decentralizace
odborná literatura
komunitní projekty
multikultura
KHF
celkem

1 683 384,00 Kè
3 365 357,00 Kè
657 862,00 Kè
53 027,00 Kè
209 171,00 Kè
52 604,00 Kè
56 913,00 Kè
6 078 318,00 Kè

Zùstatek

2 941 412,00 Kè
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PROGRAM ZAÈÍT

SPOLU

Program Zaèít spolu 6 let rozvíjel svou èinnost v rámci grantových
projektù Nadace Open Society Fund Praha. Bìhem této doby byl aplikován
do podmínek a systému èeské vzdìlávací soustavy. Jako vzdìlávací
program byl postupnì zavádìn nejprve na mateøských kolách, v souèasné
dobì je rozvíjen i na obou stupních základních kol. Nedílnou souèástí
tohoto procesu je pregraduální a postgraduální vzdìlávání pedagogù a
spolupracovníkù programu. Zaèít spolu získal akreditaci Ministerstva
kolství,mládee a tìlovýchovy k dalímu vzdìlávání uèitelù ve vech
vzdìlávacích modulech a akreditaci k experimentálnímu ovìøování
Vzdìlávacího programu Zaèít spolu na mateøských a základních kolách.
Od konce roku program pro své aktivity pouívá znaèku Step by Step
Èeská republika (SbS ÈR).
Vzdìlávací program Zaèít spolu
Implementace do vzdìlávací soustavy  in-servis
Podle vzdìlávacího programu Zaèít spolu pracuje dvacet dva
tréninkových center na mateøských a základních kolách, dvacet osm
modelových mateøských a základních kol, osmdesát kol replikaèních.
Podle údajù z tìchto kol (9/2000) program slouí ke vzdìlávání esti tisíc
dìtí na mateøských kolách a prvním stupni základních kol. Realizací
obecných principù programu do vzdìlávání na druhém stupni základních
kol se národní tým spoleènì s lektorskou základnou a tréninkovými centry
snaí o demokratizaci procesu uèení i na tomto stupni.
Implementace do vzdìlávací soustavy  pre-servis
Uskuteèòování programu pokraèovalo dle strategie na støedních
pedagogických a vysokých kolách.
Ve spolupráci s regionálními tréninkovými centry bude pøipravováno
a nabízeno tøíleté postgraduální studium, jeho osnovu zaèal v minulém
roce vypracovávat národní tým. Toto studium bude zaøazeno do vzdìlávání
na vech fakultách. Jeho pøínosem bude propojení teorie a praxe, pedagogù
a pøedmìtových didaktikù.
Lektorská základna a tréninky v regionech
Lektorská základna Vzdìlávacího programu Zaèít spolu tvoøí
spoleènì s národním týmem základní kámen implementace programu
v regionech. V roce 2000 probìhlo nìkolik koordinaèních schùzek
Výroèní zpráva 2000
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s reprezentanty tréninkových center. Podle dostupných údajù se zúèastnilo
rùzné formy tréninku èi prezentace okolo tøí tisíc uèitelù a zájemcù
o program. Výe uvedení lektoøi spolupracují zejména s pedagogickými
èi s domovskými tréninkovými centry.
Zkvalitnìní a rozíøení lektorské základny napomohl i trénink CRI
Washington v øíjnu 2000, který vykolil v lektorských dovednostech
patnáct nových lektorù programu.
Regionální tréninková centra
V minulém roce, na základì zmìn v územnì správním uspoøádání,
se národní tým soustøedil na spolupráci jednotlivých tréninkových center.
Ke konci roku probìhla první setkání reprezentantù tréninkových center,
kteøí projevili zájem institucionalizovat své aktivity a dokonèit de facto
implementaèní proces programu. Program tak bude v rukou regionálních
tréninkových center, která budou koordinovat jeho realizaci v regionech.
Role národního týmu se ve vztahu k regionùm zmìní v poradenskou a
certifikaèní. V regionech, kde program dosud nemá silnou pozici, bude
hlavní úlohu i nadále plnit národní tým. V prosinci 2000 vypracovalo akèní
tréninkových center ji nìkolik regionù ( Plzeò, Ostrava, Støedoèeský kraj).
Pøehled tréninkových center ZaS k prosinci 2000
region

TC

ZŠ

MŠ

ŠŠ, VoŠ

VŠ

1

Spec.
ZvŠ
1/1

ostravský

6

10/ 4

19/2

Praha

3

5/2

4/1

komunit.
centra

1

spoluprac.
organizace
3

1

1

2

4

1

1

èeskobudìjovický

1

1

1/1

-

-

1

brnìnský

1+1

5/1

5/1

2

1

1

karlovarský

1

1

6/1

1

plzeòský

5

4/2

4/2

2

1

1

2/1

2

1

1

1

7/1

3

1

1
1

3

pardubický
královehradecký
zlínský

1

1

jihlavský
støedoèeský

16

1

1

liberecký
olomoucký

1

2

2
2
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4

3

1

2

1/1

Národní tým
Aktivity národního týmu organizace smìrem k cílovým skupinám
Datum
Akce
3/2000 Trénink Multikultura
2-5/2000 Zaèít spolu - semináøe PedF
UK
3/2000 Trénink Antibias I.

Cílová skupina
uèitelé, øeditelé,
asistenti
studenti

Program
Roma

Poèet úè.
47

ZaS

35

MTT

Roma, ZaS

2

3/2000 schùzka lektorù
4/2000 Trénink Whole language

lektoøi
uèitelé, asistenti

ZaS
Roma

27
13

4/2000 Trénink - Hodnocení na ZŠ

lektoøi

ZaS

38

uèitelé

ZaS

20×3

5/2000 Trénink - Integrované uèení

studenti

ZaS

50

5/2000 Individualizace -trénink

lektoøi

Zas

15

5/2000 setkání V pedagogù
5/2000 setkání S pedagogù

VŠ
SŠ

ZaS
ZaS

15
20

6/2000 Individualizace - trénink
7/2000 II.stupeò a ZaS - letní škola
8/2000 II.stupeò a ZaS - letní škola

uèitelé
uèitelé II.stupnì
uèitelé II.stupnì

ZaS
ZaS
ZaS

20
48
29

8/2000 Zaèít spolu - letní škola
8/2000 letní škola Roma
9/2000 setkání V pedagogù

MŠ
uèitelé, asistenti
VŠ

ZaS
Roma
ZaS

40
20
17

4-6/2000 cyklus tréninkù ZaS

VŠ pedagogové

ZaS

20ÈR,20SR

M, Z uèitelé
uèitelé, asistenti

ZaS
Roma

40
15

11/2000 trénink lektorské dovednosti
11/2000 trenink - Instrumenty pro
hodnocení ve II.tøídì

lektoøi
uèitelé

ZaS
ZaS-Roma

20ÈR,20SR
15

12/2000 setkání TC

TC, lektoøi

ZaS

20

12/2000 supervizní semináø

uèitelé,asistenti

Roma

20

10/2000 Inkluzivní trénink
10-11/2000 Zaèít spolu -trénink
10/2000 trénink - Matematika II.tøídy

Údaje v této tabulce postihují jen základní èi stìejní aktivity.
V uplynulém roce probìhlo mnoho jednodenních prezentací na mnoha
úrovních, minitréninkù pøímo na kolách v rámci metodických návtìv,
etc.
Vzdìlávací program Zaèít spolu je úspìnì implementován do
vzdìlávací soustavy, zejména v oblasti mateøských kol, kde bylo z poèátku
zahájeno jeho íøení. Zde v souèasné dobì zaznamenáváme nejvíce
replikací.
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Romský program
V øíjnu 1999 byl zahájen Romský experimentální program (ROMA)
na pìti zvlátních nebo speciálních kolách v Èeské republice a zároveò
byla zahájena spolupráce s pìti kontrolními kolami, ve kterých byl
realizován srovnávací výzkum. Tomu pøedcházela pøípravná fáze
spolupráce s Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy, které program
schválilo a pomohlo vytipovat koly.
Experimentální skupina se skládá z pìti prvních tøíd v pìti zvlátních
nebo speciálních kolách (Brno, Kladno, Ostrava, Praha, Ústí nad Labem).
Ve tøídách je pouívána metodologie vzdìlávacího programu Zaèít spolu,
do vyuèování jsou zaøazovány prvky romské kultury a u romsky mluvících
dìtí je pouívána romtina. Experiment vyuívá práce romského rodinného
koordinátora, který zprostøedkovává kontakt mezi romskou komunitou a
kolou.
Spolupracující organizace a instituce
Nadace Open Society Fund Praha a Open Society Institut New York
Hlavními donory aktivit organizace jsou i nadále Nadace OSF Praha
a OSI New York.
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy a Èeská kolní
inspekce
MMT jako strategický partner byl informován o vech krocích,
které nae organizace vyvíjí. Mgr. Iveta Nìmeèková spolupracovala na
zásadním dokumentu MMT Rámcovém vzdìlávacím programu pro
mateøské koly, kde implementovala principy programu Zaèít spolu. Trvalá
je i podpora v oblasti romského programu.
Step by Step Èeská republika v roce 2000 získal akreditaci pro dalí
vzdìlávání uèitelù pod è.j. 20580/2000-20-78, který umoòuje kolám
hradit vzdìlávání z prostøedkù státu a ukazuje i na kvalitu programu.
Ze strany Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy je velký zájem
o výsledky longitudinálního výzkumu, jeho pokraèování chce v pøítím
roce odbor základního kolství finanènì podpoøit.
Èeská kolní inspekce slouí kolám i naí organizaci jako externí
hodnotitel. Ve spolupráci s Nadací OSF Praha bylo dojednáno vzdìlávání
inspektorù ve Vzdìlávacím programu Zaèít spolu i v prohlubujících
modulech profesionálního vzdìlávání inspektorù.
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Ostatní organizace
Step by Step ÈR je stálým èlenem stálé komise pro alternativní
vzdìlávání (SKAV), kde aktivnì participuje na pøípravì dokumentù
zejména v oblasti naplòování obsahu Bílé knihy a pøipravovaného
kolského zákona.
S obèanským sdruením Kritické mylení spolupracujeme na
strategiích implementace na dítì orientované pedagogiky na druhém stupni
základní koly.
Èlenové národního týmu se úèastnili konferencí ostatních programù
a projektù (Daltonská kola, Waldorfská pedagogika), kde úspìnì
reprezentovali program Zaèít spolu.
Velmi dobrá spolupráce byla navázána s Nadací rozvoje obèanské
spoleènosti, se kterou národní tým spolupracuje na úrovni konzultanta
v oblasti vzdìlávání. Pøipravujeme blií zapojení do programù NROS.
Pøíjmy programu:
grant Nadace OSF Praha  ZS
grant Nadace OSF Praha  ROMA
grant Nadace OSF Praha  INTRAP
zùstatek grantu 1999  ROMA
zùstatek grantu 1999  INTRAP
pøíjmy z vlastní èinnosti
celkem

4 468 000,00 Kè
1 311 277,00 Kè
218 848,00 Kè
596 893,00 Kè
17 400,00 Kè
91 176,00 Kè
6 703 594,00 Kè

Výdaje programu:
podíl na nákladech spoleènosti
mzdové náklady
provoz kanceláøe
cestovné
longitudinální výzkum
ostatní
ROMA projekt
INTRAP
celkem

198 832,00 Kè
1 939 627,00 Kè
436 317,00 Kè
224 610,00 Kè
300 000,00 Kè
794 706,00 Kè
1 344 045,00 Kè
87 683,00 Kè
5 325 820,00 Kè

Zùstatek:

1 377 774,00 Kè
Výroèní zpráva 2000
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PØÍLOHA

ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY

Charakteristika a hlavní aktivity
Zaloení a charakteristika spoleènosti
Název: Otevøená spoleènost, o.p.s.
Sídlo: Prokopova 9, 130 00 Praha 3
IÈO: 25 73 74 31
Den zápisu do rejstøíku obecnì prospìných spoleèností: 17. února 1999
Právní forma: obecnì prospìná spoleènost
Datum zahájení èinnosti: 1. dubna 1999
Druh obecnì prospìných slueb: - realizovat vzdìlávací a výchovné
programy - poskytovat sluby Internetového centra
Zakladatel:
Nadace Open Society Fund Praha,
IÈO: 47611804
Praha 1, Staromìstské nám. 22, PSÈ 110 00
Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady k 31. prosinci 2000:
Èlenové správní rady:
pøedseda správní rady: Ing. Marie Kopecká
èlen správní rady: PhDr. Miroslav Pospíil
èlen správní rady: PhDr. Sylvie Rohanová
Èlenové dozorèí rady:
èlen dozorèí rady: Lenka Nìmcová
èlen dozorèí rady: ing. Vladimíra Sýkorová
èlen dozorèí rady: Zdenka Almerová
Zamìstnanci
Prùmìrný poèet zamìstnancù a osobní náklady za rok 2000:
Poèet
Mzdové
Soc. a zdrav. Sociální
zamìstnancù náklady
pojitìní
náklady
Zamìstnanci
13
3 456
1 200
72
z toho: øídící prac.
3
992
347
ostatní zamìstnanci
10
2 464
853
Civilní sluba
2
106
Výroèní zpráva 2000
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Organizaèní struktura
Vrcholným orgánem spoleènosti je správní rada jmenovaná
zakladatelem. Zakladatel dále jmenuje dozorèí radu.
Správní rada jmenuje a odvolává øeditele spoleènosti, øeditele
jednotlivých programù a programové komise.
Øeditel spoleènosti øídí administrativní støedisko a øeditele programù.
Øeditelé programù øídí práci asistentù a programových manaerù.

Støedisko 4 –
administrativa

Správní
rada

Dozorèí
rada

Øeditel
spoleènosti

Programové
komise

Øeditelé
programù

Asistent
programu

Manaer
programu

Zásadní úèetní postupy pouívané spoleèností
Hmotný a nehmotný investièní majetek:
Hmotný a nehmotný investièní majetek je evidován v poøizovací
cenì. Hmotný investièní majetek v poøizovací cenì do 40 000 Kè a
nehmotný investièní majetek v poøizovací cenì do 60 000 Kè je úètován
do nákladù v úèetním období, ve kterém byl dán do pouívání.
Pøi odepisování majetku je pouíván rovnomìrný zpùsob odepisování
podle § 31 zák.. è.586/92 Sb. o daních z pøíjmù ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
Pøepoèty cizích mìn:
Pøi pøepoètu cizí mìny na Kè se pouívá aktuální denní kurzy
k danému datu. Na konci roku se cizí mìny pøepoètou podle kurzù ÈNB
platných k 31.12. roku, ke kterému se vztahují a pøeúètují se kurzové
rozdíly.
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Stálá aktiva
Hmotný investièní majetek
Budovy Samost. Dopravní
stavby mov.vìci
prostø.

Pozemky
Poøizovací cena
Zùst. k 31.12.99

Drobný
hm. i. m.

Nedok.
hm. inv. Zálohy

Celkem

0

0

98

340

109

0

0

Pøírùstky

--

--

627

0

68

--

--

547
695

Úbytky

--

--

0

- 340

- 26

--

--

- 366

Zùst. k 31.12.00

0

0

725

0

151

0

0

876

171

Oprávky
Zùst. k 31.12.99

--

0

14

48

109

0

0

Odpisy

--

0

214

- 48

42

--

--

208

Zùst. k 31.12.00

--

0

228

0

151

0

0

379

0
0

0
0

84
497

292
0

0
0

0
0

0
0

376
497

Zùst. hodnota 31.12.99
Zùst. hodnota 31.12.00

Nehmotný investièní majetek
Software
Poøizovací cena
Zùst. k 31.12.99

Drob. nehm.
inv. majetek

Zálohy Celkem

0

0

0

0

Pøírùstky

--

70

--

70

Úbytky

--

0

--

0

Zùst. k 31.12.00

0

70

0

70

Oprávky
Zùst. k 31.12.99

--

0

0

0

Odpisy

--

70

--

70

Zùst. k 31.12.00

--

70

0

70

0
0

0
0

0
0

0
0

Zùst. hodnota 31.12.99
Zùst. hodnota 31.12.00

V souladu s úèetními postupy popsanými v bodu 4a spoleènost
úètovala drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladù v roce jejich
poøízení. Je vedena evidence drobného nehmotného i hmotného majetku
(úèet 018 + 028).
Závazky
Krátkodobé obchodní závazky èiní 837 tis. Kè. Veobecnì pøijatým
postupem spoleènosti je platit závazky ve lhùtì splatnosti stanovené na
faktuøe, a tudí neexistují takové, jejich doba po splatnosti by byla delí
ne 180 dní.
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Pohledávky
Krátkodobé obchodní pohledávky èiní 50 tis. Kè. Poskytnuté
provozní zálohy èiní 3 tis Kè. Existují dvì pohledávky , jejich doba po
splatnosti pøesahuje 180 dní v celkové hodnotì 2 350 Kè.
Fond základního jmìní
Fond základního jmìní èiní 17 313 382,62 Kè a byl vytvoøen
z finanèních darù od zakladatele, tj. Nadace OSF.
Významná událost r. 2000
Dne 21. 4. 2000 byl u Krajského obchodního soudu v Praze podán
následující návrh na zmìny v zápise spoleènosti do Rejstøíku obecnì
prospìných spoleèností:
Zmìna správní rady  noví èlenové:
PhDr. Miroslav Pospíil
PhDr. Sylvie Rohanová
ing. Marie Kopecká
Rozíøení poskytovaných slueb o doplòkové sluby:
automatizované zpracování dat
poskytování software
Doplnìní k podmínkám poskytování slueb:
Sluby spoleènosti jsou poskytovány a orientovány na pøíjemce
z neziskového sektoru (státní a nestátní neziskové organizace a jednotlivce).
Ceny za sluby tìmto pøíjemcùm jsou sniovány o pøíjmy z grantù, darù a
dotací, které spoleènost na tyto úèely získá.
Pøi volné kapacitì mùe spoleènost poskytovat své sluby i
pøíjemcùm z podnikatelského sektoru (podnikatelské subjekty, právnické
a fyzické osoby). Ceny za sluby tìmto pøíjemcùm jsou stanoveny k pokrytí
nákladù na tyto sluby.
Zápis nebyl dosud uskuteènìn.
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CASH FLOW
A

èistý pen.tok

Z+A.1+A.2

A.1

úpr.o nepen.operace

A.1.1 a A.1.3

261 469,11

A.1.1

oprávky ke stálým akt.

07+08

278 495,50

A.1.2

zmìna zùst.rezerv

941

A.1.3

zmìna zùst.èas.rozli.NaV

38

A.2

úpravy obìných aktiv

A.2.1 a A.2.4

2 439 291,63

A.2.1

zmìna stavu pohledávek

311+314+315+335+336

2 200 220,95

A.2.2

zmìna krátk.závazkù

321+324+325+331+333+336+342+379

A.2.3

zmìna stavu zásob

11+12+13

A.2.4

zmìna stavu krátk.fin.maj.

251+253

0,00

B

Investièní èinnost

B.1+B.2

-399 501,00

B.1

zmìna stálých aktiv

B1.1.a B.1.3

-399 501,00

B.1.1

nehmot.investièní majetek

01+041+051

B.1.2

hmotný investièní majetek

02+03+042+052

B.1.3

finanèní majetek

06

0,00

B.2

Dlouhodobý pronájem

B2.1.a B.1.2

0,00

B.2.1

úhr.pohled. z dlouhod.pronáj.

378

0,00

B.2.2

úhr.závaz. z dlouhod.pronáj.

954

0,00

C

Finanèní èinnost

C.1+C.2

C.1

zmìna stavu dlohod.závazkù

C.1.1. a C.1.2

0,00

C.1.1

sní.nebo zvý.dlouhod.úvìrù

951

0,00

C.1.2

sní.nebo zvý.ost.dlouhod.závazkù

955+958+959

0,00

C.2

Zvý.n.sní.vlast.zdrojù z vybr.operací

C.2.1. a C.2.2

10 420 784,92

C.2.1

zmìny stavu jmìní

900

10 420 784,92

C.2.2

zmìny stavu fondù

911

0,00

Z

HV po zdanìní za úèet.jedn.

963

-15 406 093,37

P

stav pen.prostø.na zaè.úè.obd.

21,22,26 k 1.1.

5 496 907,70

R

stav pen.prostø.na kon.úè.obd.

21,22,26 k 31.12.

2 812 858,99

D

vyrovnávací rozdíl

R-P-A-B-C

-12 705 332,63

0,00
-17 026,39

197 070,68
42 000,00

-70 066,50
-329 434,50

10 420 784,92

0,00
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PØÍJMY

PODLE ZDROJÙ

granty od Nadace OSF Praha
pøíjmy z vlastní èinnosti
pøijaté úroky
dar od firmy Fischer
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10 400 805,00 Kè
472 643,00 Kè
19 957,00 Kè
19 980,00 Kè

