Scio, quid sciam

Vím, co umím

Výroční zpráva o činnosti Scio, o.p.s.
za rok 2004
ÚDAJE O ORGANIZACI
•

a/ název: Scio, o.p.s.

•

b/ adresa: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

•

c/ IČ: 26435667

•

d/ bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě 858, Praha 1, číslo
účtu: 1043047006/0400

•

e/ kontakt: tel.: 234 705 580 | fax: 234 705 505 | e-mail: info@scio-ops.cz | web:
www.scio-ops.cz

•

f/ právní forma – Scio je obecně prospěšnou společností, která vznikla 22. 2. 2001
transformací ze Scio, nadace. Návrh na transformaci byl podán již 25. listopadu 1998. Zákon
č. 227/1997 v § 35 v odstavci 6 praví: „Do doby zápisu do rejstříku podle odstavce 1,
popřípadě do doby zániku nadace podle odstavců 2 až 5, se právní poměry nadace vzniklé
před účinností tohoto zákona řídí dosavadními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.“
Z toho vyplývá, že v letech 1999, 2000 a 2001 od 1.1. do 22.2. fungovalo Scio jako nadace
podle předpisů platných v roce 1998.

•

Scio, o.p.s., je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským
soudem v Praze, Oddíl O, vložka 205. Poslední změna byla zapsána 15. 10. 2004 a týkala se
změny sídla společnosti.

•

g/ Druh obecně prospěšných služeb: služby poskytované zejména školám a žákům a
studentům těchto škol, popřípadě jejich rodičům, založené na vývoji a organizaci zkoušek,
přípravě na tyto zkoušky a dalších doprovodných službách včetně:
1. poradenské činnosti v oblasti vzdělávání,
2. organizace dalších aktivit souvisejících se zkouškami, jako je tvorba učebních
pomůcek, výukových programů (software), multimediálních aplikací, publikační,
nakladatelská a vydavatelská činnost,
3. získávání hodnocení a zveřejňování informací o školách a vzdělávání v České
republice,
4. distančního vzdělávání poskytovaného prostřednictvím Internetu (e-learning)
5. vzdělávání v oblasti
measurement)

evaluace

vzdělávání,

testů

a

testování

(educational

Doplňková činnost:
1. nakladatelská a vydavatelská činnost,
2. automatizované zpracování dat,
3. reklamní činnost a marketing,
4. zprostředkování obchodu.
•

Změny schválila správní rada na svém 2. řádném zasedání 16. 10. 2001 a návrh na zápis
byl podán Městskému soudu v Praze – obchodnímu rejstříku dne 4. 12. 2001, soud změnu
údajů zapsal k 26. 6. 2002.
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h/ Správní rada (v roce 2004) - nejvyšší orgán společnosti:
•

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc. — přírodovědec, biolog, ředitel Biotechnologického
ústavu PřF UK, funkční období do 28. 4. 2006;

•

Ing. Jan Koucký, CSc., ekonom, ředitel Střediska vzdělávací politiky při PedF UK, funkční
období do 20. 3. 2004;

•

Ing. Jan Kavan - emeritní ředitel školského úřadu Mladé Boleslavi, funkční období do
15. 4. 2005

•

RNDr. MUDr. Petr Jarolím, DrSc., Assistant Professor of Pathology at Harvard Medical School,
funkční období do 28. 4. 2006;

•

Kryštof Kozák, Mgr., doktorand na FSV UK, funkční období do 25. 3. 2007;

•

JUDr. Vladimír Balaš, vědecký pracovník Ústavu státu a práva, funkční období do 15. 4. 2005

•

Jaroslav Beneš – předseda Správní rady – IT manager společnosti www.scio.cz, s.r.o., funční
období do 25. 3. 2007;

i/ Zasedání Správní rady:
6. zasedání se uskutečnilo dne 25. března 2004. Správní rada vzala na vědomí rezignaci člena
správní rady Jan Kouckého a rezignaci člena dozorčí rady Milana Šůry, na návrh zakladatelů
společnosti prodloužila mandát Kryštofa Kozáka, r. č. 771124/0471 a kooptovala jej za člena
správní rady s mandátem do 25. 3. 2007, na návrh zakladatelů společnosti kooptovala za člena
správní rady Jaroslava Beneše, r. č. 800922/3805, bytem Španielova 1328, 163 00 Praha 6
s mandátem do 25. 3. 2007 a zvolila ho předsedou rady. Správní rada na návrh zakladatelů zvolila
novou dozorčí radu ve složení: Michal Karpíšek, r.č. 640813/1345; Martina Oršlová, r.č.
745117/0958 a Martin Novotný, r.č. 761112/5192, všichni s mandátem do 25. 3. 2007.
Správní rada projednala zprávu o hospodaření a Výroční zprávu společnosti Scio, o.p.s. za rok
2003. Na základě skutečností popsaných v kapitole Dohoda o spolupráci v oblasti školství a
vzdělávání doporučila omezit poskytované služby na ty, které mají výrazně „obecně prospěšný“
charakter. Současně ovšem doporučila, aby činnosti, které tímto rozhodnutím budou omezeny,
byly dále efektivně rozvíjeny mimo obecně prospěšnou společnost Scio v rámci vhodné obchodní
společnosti. Uložila řediteli společnosti Scio, o.p.s., aby nejpozději do 31. 5. 2004 vytvořil právní
podmínky pro převod všech činností.
Správní rada schválila změny zakládací listiny a statutu platné od 1. 9. 2004:
Paragraf 6 v novém znění:

1. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem školám v České republice, žákům a
studentům těchto škol, uchazečům o studium, rodičům těchto žáků a studentů i širší
veřejnosti.
2. Obecně prospěšné služby jsou zpravidla poskytovány zdarma nebo za částečnou úhradu
nákladů. Hlavním zdrojem příjmů společnosti jsou zejména dary, granty, dotace a výnosy
z vedlejší činnosti.
7. zasedání se uskutečnilo dne 23. června 2004. Správní rada vzala na vědomí informaci ředitele
společnosti o probíhajícím auditu, informaci, že společnost získala grant MŠMT ve výši 372 000 Kč
na vytvoření internetových kurzů biologie a konstatovala, že toto je cesta k naplňování cílů
společnosti, podrobně projednala návrh dohody o spolupráci v oblasti školství a vzdělávání mezi
Scio, o.p.s. a www.scio.cz, s.r.o. a konstatovala, že je plně v souladu se závěry 6. zasedání
správní rady. Členové rady vznesli k textu několik dílčích připomínek a pověřili předsedu správní
rady pana Jaroslava Beneše, aby dohodu se zapracovanými připomínkami jménem správní rady
podepsal.
Správní rada rozhodla o změně sídla společnosti na Pobřežní 34, č.p. 78, Karlín, Praha 8, odvolala
ředitele společnosti Ondřeje Šteffla na jeho vlastní žádost ke dni 1. 7. 2004 a s účinnosti od 1. 7.
2004 jmenovala novým ředitelem společnosti pana Jana Zarckého, bytem Trmice, Žižkova 337,
r.č.720214/0651.
8. zasedání se uskutečnilo dne 18. listopadu 2004. Správní rada vzala na vědomí průběžnou
zprávu o činnosti, projednala a vzala na vědomí auditorem ověřenou roční účetní uzávěrku
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hospodaření společnosti za rok 2003, vzala na vědomí, že se ředitel společnosti Jan Zarcký vzdal
své funkce ke dni 30. 11. 2004, s účinnosti od 1. 12. 2004 jmenovala novým ředitelem společnosti
pana Martina Vlasáka, bytem Praha 9 – Horní Počernice, Studnická 2115, r.č.731021/0490, byla
seznámena s průběhem spolupráce mezi Scio, o.p.s. a společností www.scio.cz, s.r.o. na základě
Dohody o spolupráci mezi těmito společnostmi a doporučila nabídnout připravované internetové
kurzy biologie univerzitám třetího věku a obecně širší veřejnosti.
j/ Dozorčí rada funkční období do 25. 3. 2007;
Michal Karpíšek, r.č. 640813/1345
Martina Oršlová, r.č. 745117/0958
Martin Novotný, r.č. 761112/5192
Dozorčí rada se scházela vždy na společném zasedání správní rady.
k/ Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti byl na 7. zasedání správní rady jmenován Jan Zarcký a na 8. zasedání
Martin Vlasák. Společnost byla od roku 2001 organizačně rozdělena na dvě střediska: „Testy“ a
„Internet“. S výjimkou společných činností a služeb (nájem, připojení k Internetu, správa
počítačové sítě apod.) fungovala střediska relativně samostatně včetně samostatného
hospodaření.
Středisko Testy se věnovalo tradičním činnostem Scio – vývoji, distribuci a zpracování testů, a to
jak pro školy, tak pro jednotlivce. Činnost střediska Testy řídil Petr Suchomel.
Středisko Internet zajišťovalo pro širokou veřejnost, zejména pro studenty, žáky, rodiče a učitele
služby spojené s využitím Internetu. Kromě toho se staralo o prodej reklamy a zprostředkování
obchodu. Činnost střediska Internet řídil Ondřej Šteffl.
Od června 2004 docházelo k postupnému převodu některých činností Scio, o.p.s na www.scio.cz,
s.r.o. dle Dohody o spolupráci v oblasti školství a vzdělávání. Tím došlo k omezení rozsahu činností
společnosti a zániku jednotlivých středisek do konce roku 2004.
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2004
DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 25.6.2004 došlo k uzavření Dohody o spolupráci v oblasti školství a vzdělávání mezi Scio,
o.p.s., se sídlem Janovského 11, Praha 7, zastoupenou předsedou správní rady Jaroslavem Benešem,
IČO: 26435667 a www.scio.cz, s.r.o. se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 25, zastoupenou
jednatelem Ondřejem Štefflem, IČO: 27156125, která vycházela z doporučení vzešlého ze zasedání
Správní rady Scio, o.p.s. konaném dne 25. března 2004.
Správní rada konstatovala, že vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám by se činnost Scio o.p.s.
mohla dostat do rozporu se zněním zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve
znění pozdějších předpisů, neboť mnohými svými aktivitami se začíná blížit komerční činnosti
(službami a výrobky prodávanými přímo zákazníkům). Účelem dohody tedy je, převést za oboustranně
výhodných podmínek komerční aktivity, které dosud provozovala Scio, o.p.s. na společnost
www.scio.cz, s.r.o.. Součastně s tím vytvořit prostor a podmínky pro činnost Scio, o.p.s, která se
nadále bude věnovat zejména aktivitám financovaným z grantů, dotací a darů.
Za tímto účelem byl zpracován znaleckým ústavem ECOJUR, spol. s r.o., se sídlem Vlhká 14, 602 00
Brno IČ: 25553500 posudek ve věci ocenění hmotného a nehmotného majetku Scio, o.p.s.. Znalec
provádějící toto ocenění dospěl k následujícím závěrům: ocenil hmotný majetek – výpočetní techniku –
společnosti Scio, o.p.s., k datu 20.4.2004 částkou ve výši 38.900,- Kč a nehmotný majetek – převod
užívání autorských smluv – souhrnnou částkou ve výši 451.320,- Kč. Částka 38.900,- Kč byla
poukázána na účet Scio, o.p.s. dne 2.11.2004 a částka 451.320. dne 30.4.2005. K převodu autorských
práv dochází postupně.

STŘEDISKO TESTY
V roce 2004 středisko TESTY připravilo 68 nových testů, což je přesně stejný počet jako
v předcházejícím roce.
Počet testovaných žáků (ať už ve školách nebo individuálně) vzrostl na 85 999 (33 499 v roce 2002;
38 544 v roce 2003), což byl poměrně značný skok způsobený hlavně dodávkou testů pro 3 kraje,
které testovaly veškerou populaci v určitých ročnících, případně nakoupily přijímací zkoušky pro
všechny svoje střední školy.
PROJEKTY PRO ŠKOLY

Přijímací zkoušky pro vysoké školy (PZ VŠ)
V roce 2004 se Scio stalo dodavatelem testu Obecných studijních předpokladů pro celou Masarykovu
univerzitu v Brně. Připravilo ve spolupráci s týmem autorů, jimiž byli většinou zaměstnanci samotné
univerzity, celkem 640 úloh rozdělených do 8 variant testu. V průběhu přípravy testů došlo k několika
problémům a následnému posunutí smluvních termínů, neboť požadavky na spolupráci s předem
vybranými autory, požadavky na zastoupení nebo naopak absenci určitých typů úloh, požadavky na
nestandardní způsob výběru úloh ze strany MU byly v rozporu s profesionálním přístupem k tvorbě
testů. Přesto se nakonec podařilo předat všechny podklady k tisku testů MU včas a v požadované
kvalitě. Zajištění průběhu samotného přijímacího řízení a jeho vyhodnocení již bylo plně v režii MU.
Již popáté od roku 2000 se Scio stalo dodavatelem kompletního přijímacího řízení na Fakultu
sociálních studií MU v Brně. Pro zkoušky Scio připravilo po dvou rovnocenných variantách testů
obecných studijních předpokladů a základů společenských věd (a po jednom testu pro náhradní termín
zkoušek – ten probíhal už v režii FSS). Zkoušky proběhly v sobotu 15. května 2004 na 12 místech ČR
současně a bylo k nim pozváno celkem 6 152 uchazečů. Ke zkoušce se nakonec dostavilo 5 558
uchazečů (v roce 2003 to bylo 4421 uchazečů). Zkoušky proběhly prakticky bez jakýchkoli problémů
pouze 2 z 22 odvolání byla uznána jako opodstatněná, ale bez vlivu na výsledek zkoušky případně
rozhodnuí o přijetí. Ostatní odvolání byla jednoznačně neopodstatněná. Kromě provedení zkoušek Scio
zajistilo veškerou korespondenci s uchazeči a vyhodnocení zkoušek – pro FSS se tak jedná o službu
„na klíč“. Stejně jako v předchozím roce uznávala FSS MU u přijímacího řízení i výsledky dosažené při
Národních srovnávacích zkouškách. To mělo opět pozitivní dopad na množství účastníků těchto
zkoušek.
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Pro Fakultu informatiky MU v Brně Scio připravilo již počtvrté 1 variantu testu z matematiky
v rozsahu 20 úloh. Organizaci i vyhodnocení zkoušek zajišťovalo letos poprvé Scio současně
s organizací přijímacích zkoušek na FSS MU. Přihlášku si podalo 1 687 uchazečů, ke zkoušce se jich
dostavilo 1 397. Průběh lze hodnotit jako bezproblémový. FI v roce 2004 poprvé přihlížela
k výsledkům uchazečů při NSZ a pokud uchazeč skončil mezi 30 % nejlepších v testu matematiky
nebo OSP mohl být na základě písemné žádosti přijat bez nutnosti vykonat přijímací zkoušky. Tuto
možnost využilo 189 uchazečů a bylo přijato na základě výsledku dosaženého při NSZ.
V roce 2004 zajišťovalo Scio poprvé kompletní přijímací řízení na Přírodovědeckou fakultu
Ostravské univerzity v Ostravě. Zkoušky se konaly souběžně s těmi na FSS a FI MU a přihlásilo se
k nim 638 uchazečů, z nichž 594 se ke zkouškám dostavilo. Vykonali test obecných studijních
předpokladů, který byl připraven ve 2 variantách a obsahoval standardní počet 105 úloh. Průběh
zkoušek lze hodnotit jako bezproblémový, neboť nedošlo k žádným událostem, které by odůvodňovaly
přijetí odvolání některých uchazečů.
Scio připravilo opětovně testy logického myšlení (v podstatě testy studijních předpokladů) pro
Policejní akademii ČR v Praze. Jednalo se o tři varianty testů, průběh zkoušek i vyhodnocení si
zajišťovala PA ČR sama.
Díky dlouhodobým jednáním s vybranými fakultami o nabídce služeb, kterými Scio může přispět ke
zkvalitnění a zjednodušení přijímacího řízení, dochází k postupnému nárůstu fakult, pro které zajišťuje
Scio alespoň část přijímacího řízení. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

Přijímací zkoušky pro střední školy (PZ SŠ)
Podoba a obsah projektu přijímacích zkoušek pro střední školy zůstaly v roce 2004 zachovány – Scio
připravilo testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů vždy pro čtyřleté
střední školy, pro osmiletá gymnázia a pro šestiletá gymnázia (pro čtyřleté SŠ přírodovědného
zaměření navíc biologii), a to v rovnocenných variantách pro první a druhé kolo zkoušek. Současně
Scio poskytlo školám software pro vyhodnocení zkoušek.
Protože se Scio stalo vítězem výběrových řízeních na přípravu testů pro přijímací zkoušky do středních
škol v Moravskoslezském, Středočeském a Olomouckém kraji pro rok 2004, vzrostl počet školských
zařízení, které využily testy Scio, na 383 (z toho 272 čtyřletých středních škol, 89 gymnázií
s osmiletým studiem a 22 gymnázií z šestiletým studiem). Do škol byly rozeslány testy pro 26 456
uchazečů. Nárůst počtu škol činil oproti loňskému roku (79 škol) 484 % a počtu rozeslaných testů (10
616 testů) 249 %. Tento růst se velice pozitivně projevil i v nárůstu počtu účastníků Národních
srovnávacích zkoušek žáků základních škol.

Srovnávací testy studentů středních škol (STS)
V roce 2004 nedošlo k obnovení zájmu středních škol o testování a nebyl proto realizován žádný
samostatný projekt testování. Důvodem je přetrvávající konkurence testů CERMAT, které jsou do škol
distribuovány zdarma. Jediné testování na čtyřletých středních školách se uskutečnilo v rámci projektu
Kvalita ve Středočeském kraji v 2. ročnících. Více viz níže.

Srovnávací testy žáků základních škol (STZŠ)
Projekt srovnávacích testů pro základní školy pokračoval i v roce 2004. Proběhlo testování 5. , 7. , 8.
a 9. ročníků. Těchto celostátně organizovaných testování se zúčastnilo celkem 8 556 žáků základních
škol, což je poměrně velký pokles oproti roku 2003, kdy bylo testováno 12 906 žáků. Způsobeno je to
přesunem značné části testovaných žáků pod celokrajská testování. Těchto testování se zúčastnilo na
základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií 27 341 žáků.
ročník/rok
5.
7.
8.
9.
Celkem

2002
3986
1932
3827
6419
16164
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2003
3835
1879
2541
4651
12906

2004
1753
2403
2600
1800
8556
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Všichni žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Žáci
devátých tříd navíc absolvovali testováním z angličtiny, němčiny, fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu
a zeměpisu.
O šest (z 45 na 51) vzrostl počet škol, které si objednaly Komplexní evaluační službu – souhrnný
„balík“ testů pro všechny ročníky, pro které Scio testy připravuje (podmínkou využití cenově
zvýhodněné nabídky je objednání testů pro všechny žáky 5. až 9. třídy případně odpovídající ročníky
víceletých gymnázií).
Projekt Kvalita v Moravskoslezském kraji. V roce 2004 Scio v rámci tohoto projektu uskutečnilo
testování žáků 9. tříd a žáků 6. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Současně proběhlo 6
speciálních seminářů pro ředitele a učitele zúčastněných škol zaměřených na teorii testování, správný
průběh testování a hlavně autoevaluaci škol. Samotného testování 9. tříd se zúčastnilo 216 škol a
v nich 10 538 žáků, testování 6. tříd 253 škol a 11 603 žáků. Výstupem těchto testování byla celková
analýza kvality základního školství v Moravskoslezském kraji, rozdělená podle okresů, typů škol,
vzdělání rodičů apod.
Projekt Kvalita ve Středočeském kraji, jehož realizací byla v roce 2004 pověřena Scio se skládá ze
dvou částí: Podpora využití objektivních nástrojů pro výběr uchazečů o studium na středních školách
v návaznosti na systém měření výsledků vzdělávání na základních školách; Podpora zavádění metod
vnitřního řízení kvality na středních školách. Součástí projektu byly i semináře na tato témata.
V rámci projektu se uskutečnily tyto akce: testování žáků devátých tříd a kvart víceletých gymnázií
(5 200 žáků, 184 škol); dodávka cvičných testů (2560 žáků, 58 škol); přijímací zkoušky na maturitní
obory středních škol (5 481 žáků, 82 škol); testování 2. ročníků středních škol (1057 studentů, 18
škol). Výstupem těchto testování byla celková analýza kvality školství ve Středočeském kraji.
Projekt Kvalita v Olomouckém kraji se omezil na testování žáků 9. tříd a tím na zjištění kvality
vzdělávání na 2. stupni základních škol. Zúčastnilo se ho 139 škol a 5 436 žáků.
PROJEKTY PRO JEDNOTLIVCE

Národní srovnávací zkoušky pro maturanty (NSZ)
Národní srovnávací zkoušky se uskutečnily ve dnech 1. a 2. května 2004 ve dvanácti městech ČR
současně z deseti předmětů. Účastníci vykonali celkem 5591 zkoušek (v roce 2003 4 768 zkoušek,
v roce 2002 2 476 zkoušek). Na celkový počet zkoušek má rozhodující vliv skutečnost, že Fakulta
sociálních studií MU v Brně opět započítávala výsledek NSZ rovnocenně výsledku z přijímacích
zkoušek, a že tento postup letos poprvé použila i Fakulta informatiky MU. Dominantní podíl mají
zkoušky obecných studijních předpokladů (2255 zkoušek) a základů společenských věd (1767
zkoušek), z dalších předmětů byla ještě poměrně úspěšná matematika (474 zkoušek). Počty zkoušek
z ostatních předmětů se pohybují v rozmezí od 48 (český jazyk) do 146 (anglický jazyk).
Z uvedeného jasně plyne, že na účast v NSZ rozhodující měrou působí postoj vysokých škol k využití
jejich výsledků v přijímacím řízení. Nadále budeme proto jednat s vysokými školami o větším využití
NSZ, a to nejen u zkoušky obecných studijních předpokladů, o kterou je i mezi školami největší zájem.

Národní srovnávací zkoušky pro žáky základních škol (NSZŠ)
Tradiční Národní srovnávací zkoušky pro žáky pátých a devátých tříd jsme letos na podzim rozšířili o
zkoušky pro žáky 7. tříd. Konaly se opět ve dvou termínech – jarní (hlavní) kolo 7. února 2004 (10
míst v ČR současně), podzimní kolo 13. listopadu 2004 (5 míst v ČR současně). Realizátorem
podzimního kola již ale byla společnost www.scio.cz, s.r.o., jak vyplývá ze vzájemné dohody. Statistiky
zde zmiňujeme, neboť příprava Národních srovnávacích zkoušek byla zahájena ještě pod hlavičkou
Scio, o.p.s. Každý z účastníků absolvoval testy českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů, které odpovídaly testům připravovaným pro přijímací zkoušky.
K nárůstu počtu účastníků došlo ve všech ročnících i termínech. Žáků devátých tříd se jarního termínu
zúčastnilo 1461 (v roce 2003 - 1240 žáků, v roce 2002 - 953 žáků), podzimního kola pak 1052 žáků (v
roce 2003 - 640 žáků, v roce 2002 - 486 žáků). U žáků pátých tříd vzrostl počet účastníků podzimního
termínu na 428 účastníků (390 účastníků v roce 2003, v roce 2002 - 235 účastníků), u jarního termínu
počet vzrostl na 979 (v roce 2003 630 účastníků, v roce 2002 631 účastníků). Nově se podzimního
termínu zkoušek zúčastnilo 93 žáků 7. tříd.

-6-

Výroční zpráva 2004

Scio, quid sciam

Vím, co umím

Prodej testů pro přípravu k přijímacím zkouškám (bazar)
Pro individuální přípravu k přijímacím zkouškám nabízí Scio studijní materiály – testy použité při
předchozích projektech (přijímací zkoušky, Národní srovnávací zkoušky, srovnávací testy v ZŠ i SŠ)
nebo speciálně připravené sady testů (např. cvičné verze k přijímacím zkouškám nebo Národním
srovnávacím zkouškám). Spolu s testy klienti obdrží vždy i potřebné instrukce, klíč správných řešení a
tabulky pro porovnání výsledku s účastníky ostrých zkoušek.
Převážná část objednávek je realizována prostřednictvím internetových stránek www.scio.cz, menší
část objednávek dorazí poštou, nejmenší podíl připadá na telefonické objednávky. Přibližně pětina
objednávek je realizována zasláním na dobírku, většinu objednávek klienti hradí předem složenkou
nebo bankovním převodem (platby se automaticky načítají z bankovních výpisů účtů). Expedice
objednávek je realizována externě mimo Scio (samostatná kancelář, sklad) a činnost Scio tak
nezatěžuje – tato forma prodeje zcela vyhovuje a předpokládáme její udržení.
Příjmy z prodeje přípravných materiálů individuálním klientům mají většinový podíl na příjmech
střediska, nabídka materiálů se neustále rozšiřuje – s ohledem na to Scio průběžně zlepšuje kvalitu
nabízených materiálů a optimalizuje (z pohledu klientů viditelně zlepšuje poměr cena/kvalita. Snahou
je zatraktivnit ucelené sestavy materiálů, zahrnující kromě tištěných testů i Národní srovnávací
zkoušky, případně internetové kurzy.

STŘEDISKO INTERNET
V tomto roce došlo k podstatnému rozšíření nabídky elearningových kurzů. Přidali jsme do naší
nabídky kurz českého jazyka pro 6. a 7. třídu, matematiku k přijímacím zkouškám na 8leté
gymnázium, kurz obecných studijních předpokladů pro 5. třídu, matematiku pro 6. třídu a biologii pro
1. a 4. ročník střední školy, jejíž vytvoření bylo financováno pomocí grantu MŠMT na tvorbu nového
vzdělávacího obsahu. Předpokládáme, že zbývající ročníky doplníme v příštích letech s využitím dalších
grantových programů.
INTERNETOVÉ KURZY (E-LEARNING)
V roce 2004 byly pro žáky a studenty k dispozici následující kurzy (v tabulce je počet jednotlivců, kteří
kurzy absolvovali jednotlivé kurzy individuálně nebo prostřednictvím školy):
Název kurzu
Český jazyk pro čtvrtou třídu
Český jazyk pro pátou třídu
Český jazyk pro šestou třídu
Český jazyk pro sedmou třídu
Český jazyk pro osmou třídu
Český jazyk pro devátou třídu
Český jazyk pro maturanty
Matematika pro 1. ročník SŠ
Matematika pro čtvrtou třídu
Matematika pro pátou třídu
Matematika pro šestou třídu
Matematika pro osmou třídu
Matematika pro devátou třídu
Matematika pro maturanty
Obecné studijní předpoklady pro 5. třídu
Obecné studijní předpoklady pro 9. třídu
Obecné studijní předpoklady pro střední školy
Biologie pro 1. ročník SŠ
Biologie pro maturanty
Právní logika
Základy společenských věd
ZSV (filozofie a etika)
ZSV (politologie, právo, ekonomie)
ZSV (sociologie a politologie)
Celkem

Počet absolvovaných
kurzů
13
355
73
109
117
867
421
4
16
284
96
104
858
394
141
225
160
162
227
32
151
8
2
7
4826
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Během roku 2004 došlo k čtyřnásobnému nárůstu počtu absolventů našich kurzů. V roce 2003 jich
kurzy prošlo 1244 a letos 4826. Důvodem bylo jak podstatné rozšíření nabídky kurzů tak lepší
informovanost škol a jednotlivců o tomto progresivním způsobu přípravy na přijímací zkoušky všeho
druhu.
Současná nabídka našich kurzů je velice obsáhlá a pokrývá již prakticky veškerou poptávku u žáků a
studentů připravujících se na přijímací zkoušky. ¼ výnosů z prodeje e-learningu představuje prodej
školám, zbytek výnosů je od individuálních uživatelů našeho vzdělávacího systému.
PORADENSKÁ POMOC UCHAZEČŮM O STUDIUM (KAM NA…?, CO STUDOVAT?)
Scio v roce 2002 shromáždilo databázi o většině vysokých, vyšších odborných a středních školách a
poskytlo ji na internetových stránkách formou neplacené služby všem zájemcům. Naše databáze Kam
na VŠ, Kam na SŠ i Kam na VOŠ jsou stále nejobsáhlejším zdrojem informací o možnostech studia a
k jejich aktualizaci dochází jak samotnými školami přes editační rozhraní, tak systematickým
vyhledáváním nových informací našimi pracovníky.
Výstupem z těchto databází doplněným o informace a články o přijímacích zkouškách jsou i naše
noviny Co studovat? – Jak se dostat na SŠ/VŠ. Vydáváme je s cílem informovat žáky posledních
ročníků ZŠ a uchazeče o studium na VŠ. Letos jsme vydali opět dvě čísla těchto novin, a to v celkovém
nákladu 200 000 výtisků, jejichž vydání bylo plně hrazeno z reklamy a prodeje školám a jednotlivcům
v distribučních sítích PNS a Mediaprint&kapa.
VIRTUÁLNÍ PRODEJNA
Významným prvkem v činnosti Scio je virtuální internetová prodejna, ve které nabízíme nejen veškeré
produkty Scio, ale jsou zde soustředěny i publikace jiných vydavatelů, které mají přímý vztah
k přijímacímu řízení.
OSTATNÍ ČINNOSTI

Nadále se podílíme na provozu serveru Škola v pohodě www.skolavpohode.cz, který se stal v tomto
roce jednoznačně nejvyužívanějším zdrojem referátů a seminárních prací pro studenty středních a
základních škol na českém internetu. Počet registrací již dosáhl 65 000 a k dispozici je zde přes 4 000
rozličných textů.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 1995 AŽ 2004
Rozhodující část příjmů činí příjmy za služby, které poskytuje Scio buď neziskovým právnickým
osobám (zejména střední a vysoké školy), nebo fyzickým osobám bez vlastního příjmu (žáci a studenti
škol), tedy činnosti, které podle zákona 248/95 Sb. patří do obecně prospěšných služeb. Náklady pak
tvoří nejrůznější výdaje nutné k realizaci těchto služeb.
Následující přehled zachycuje vývoj příjmů a výdajů Scio (údaje v tisících korun):

Rok

výnosy

z toho MŠMT

náklady bez
MŠMT

náklady

výsledek

1995

140

0

140

136

4

1996

2 069

500

1 569

1 820

249

1997

3 111

1 346

1 765

3 091

20

1998

6 967

3 090

3 877

6 900

67

1999

5 177

2 370

2 807

5 242

-65

2000

5 894

0

5 894

5 795

99

2001

9 607

0

9 607

9 663

-56

2002

10 008

0

10 008

10 047

-39

2003

13 102

0

12 965

12 965

+137

2004

12 385

376

11 736

12 112

+267

Scio, o.p.s., nemá za rok 2004 žádné nesplacené závazky vůči Finančnímu úřadu ani Správě sociálního
zabezpečení ani ke zdravotním pojišťovnám.
Přehled podílu zdrojů příjmů v roce 2004

Struktura příjmů
2% 3%

7%

6%
21%

39%
22%
E-learning jednotlivci
Testy školy
Ostatní

Testy jednotlivci
E-learning školy
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CELKOVÉ HODNOCENÍ
V roce 2004 došlo k zásadní transformaci Scio, o.p.s., tak aby její činnost lépe odpovídal zákonu o
obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. Tento vývoj byl důsledkem vnějšího vývoje, kdy
většina služeb nabízených naší společností se stala součástí trhu s pomůckami pro přípravu na
přijímací zkoušky, objevil se značný zájem vysokých škol a krajských úřadů o odběr služeb v oblasti
testování a vznikl trh se vzdělávacím softwarem. Tím se Scio, o.p.s. začala v mnoha oblastech blížit
komerční činnosti. Naše společnost na to musela reagovat Dohodou o spolupráci v oblasti
školství a vzdělávání mezi Scio, o.p.s. a www.scio.cz, s.r.o., která vycházela z doporučení
vzešlého ze zasedání Správní rady Scio, o.p.s. konaném dne 25. března 2004 a vytvořila prostor a
podmínky pro činnost Scio, o.p.s, která se nadále bude věnovat zejména aktivitám financovaným
z grantů, dotací a darů. V dalším roce proto předpokládáme značný pokles obratu společnosti spojený
s přechodem na činnost financovanou pouze z veřejných zdrojů. V roce 2005 navíc budeme projekty
zpracovávat a předkládat, takže k jejich realizaci dojde až v roce 2006.

________________
Martin Vlasák
ředitel Scio, o.p.s.

_________________
Jaroslav Beneš
předseda Správní rady
Scio, o.p.s.
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