Scio, quid sciam

Vím, co umím

Výroční zpráva o činnosti Scio, o.p.s.
za rok 2001
ÚDAJE O ORGANIZACI
a/ název: Scio, o.p.s.
b/ adresa: Janovského 11/979, Praha 7, 170 00
c/ IČO: 26 43 56 67
d/ bankovní spojení: eBanka, Praha 1, Václavské nám. 43, číslo účtu: 351429001/2400
e/ kontakt: tel.: (02) 66 711 522 | fax: (02) 66 711 524 | e-mail: scio@scio.cz |
web: http://www.scio.cz
f/ právní forma – Scio je obecně prospěšnou společností, které vznikla 22. 2. 2001 transformací ze
Scio, nadace. Návrh na transformaci byl podán již 25. listopadu 1998 k obchodnímu soudu v Praze;
soud tento návrh 30. března 1999 zamítl. Proti tomuto rozhodnutí bylo v zákonné lhůtě podáno
odvolání, kterému soud vyhověl a zapsal Scio do rejstříku obecně prospěšných společností 22. 2.
2001. 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 roce 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 pospěšných společností vedeného Městským soudem
v Praze, Oddíl O, vložka 205. Poslední změna byla zapsána 25. 7. 2001 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:
a) poradenské činnosti v oblasti vzdělávání,
b) organizace dalších aktivit souvisejících se zkouškami, jako je tvorba učebních pomůcek,
výukových programů (software), multimediálních aplikací, publikační, nakladatelská a
vydavatelská činnost,
c) získávání hodnocení a zveřejňování informací o školách a vzdělávání v České republice,
d) distančního vzdělávání poskytovaného prostřednictvím Internetu (e-learning)
e) vzdělávání v oblasti evaluace vzdělávání, testů a testování (educational measurement)
Doplňková činnost:
a) nakladatelská a vydavatelská činnost,
b) automatizované zpracování dat,
c) reklamní činnost a marketing,
d) zprostředkování obchodu.
V současné době jsou u soudu zapsány činnosti v poněkud odlišném znění. 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 dosud změnu údajů nezapsal.
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h/ Správní rada - nejvyšší orgán společnosti:
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc. — přírodovědec, biolog, ředitel Biotechnologického
ústavu PřF UK, funkční období dvouleté;
Ing. Jan Koucký, CSc., ekonom, ředitel Střediska vzdělávací politiky při PedF UK, funkční
období tříleté;
Ing. Jan Kavan - emeritní ředitel školského úřadu Mladé Boleslavi, funkční období jednoleté;
RNDr. MUDr. Petr Jarolím, DrSc., emeritní ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze
v Praze, Assistant Professor of Pathology at Harvard Medical School, funkční období dvouleté;
Kryštof Kozák, zástupce studentstva ve správní radě – předseda, funkční období tříleté;
JUDr. Vladimír Balaš, ředitel Ústavu pro stát a právo, funkční období jednoleté.
V současné době jsou u soudu dosud zapsáni členové: Jiří Hlaváček a Vlastimil Ježek, kteří ovšem na
své členství rezignovali a které nahradili Jan Koucký a Jan Kavan. Návrh na zápis změn byl podán
Městskému soudu v Praze – obchodnímu rejstříku dne 4. 12. 2001, soud dosud změnu údajů
nezapsal.
Správní rada se v roce 2001 sešla dvakrát.
První zasedání se uskutečnilo 20. března 2001. Správní rada mj. zvolila předsedou Kryštofa
Kozáka, určila losem délku funkčních období jednotlivých členů, jmenovala ředitele
společnosti, rozhodla o změně sídla a změnách druhu obecně prospěšných i doplňkových
služeb.
Na druhém zasedání 16. října 2001 mj. schválila Statut společnosti a projednala a schválila
zásady pro stanovení výše úhrad za obecně prospěšné služby i zásady pro poskytování slev
osobám sociálně potřebným.
i/ Dozorčí rada
Martina Oršlová, účetní, ekonom PORG
Michal Karpíšek, vedoucí kanceláře Sdružení škol vyššího studia
MUDr. Milan Šůra, lékař
Dozorčí rada se scházela vždy na společném zasedání správní rady.
j/ Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti byl na 1. zasedání správní rady jmenován Ondřej Šteffl.
Společnost je od 22. 8. 2001 organizačně rozdělena na dvě střediska: „Testy“ a „Internet“.
S výjimkou společných činností a služeb (nájem, připojení k Internetu, správa počítačové sítě
apod.) fungují střediska relativně samostatně včetně samostatného hospodaření. Rozsah
činnosti středisek představuje poměr asi 7:3.
Středisko Testy se věnuje tradičním činnostem Scio – vývoji, distribuci a zpracování testů, a
to jak pro školy, tak pro jednotlivce. Činnost střediska Testy řídí Mgr. Petr Suchomel.
Středisko Internet zajišťuje pro širokou veřejnost, zejména pro studenty, žáky, rodiče a
učitele služby spojené s využitím Internetu. Kromě toho se stará také o prodej reklamy a
zprostředkování obchodu. Činnost střediska Internet řídí Ondřej Šteffl.
K 31.1.2001 vykonávali ve společnosti dva muži náhradní vojenskou službu.
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2001
I když k organizačnímu rozdělení společnosti došlo až od počátku školního roku 2001/2002, uvádíme
již činnosti podle středisek.

STŘEDISKO TESTY
Celkem bylo v roce 2001 připraveno 28 nových testů pro více než 28 000 studentů ve
školách a téměř 11 000 jednotlivých objednavatelů.
PROJEKTY PRO ŠKOLY
Přijímací zkoušky pro vysoké školy (PZ VŠ)
V roce 2001 Scio zrealizovalo (na základě vyhraného výběrového řízení) především přijímací zkoušky
pro Fakultu sociálních studií Masarykovy university v Brně – konaly se v červnu 2001 a zúčastnilo se
jich 4800 uchazečů, kteří skládali testy z obecných studijních předpokladů a základů společenských
věd. Kromě toho Scio připravilo obdobně jako v minulých letech test pro přijímací zkoušky na Fakultu
informatiky Masarykovy university v Brně. Projekt se realizoval v doposud největším rozsahu (součástí
přijímacího řízení byly i Národní srovnávací zkoušky Scio, které se do přijímacího řízení započítávaly
stejnou měrou jako přijímací zkoušky).

Přijímací zkoušky pro střední školy (PZ SŠ)
V dubnu 2001 použilo 49 středních škol v přijímacím řízení testy připravené společností Scio – jednalo
se o testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů pro žáky devátých a
pátých tříd, hlásící se na střední školy, resp. osmiletá gymnázia. Těmito testy prošlo 5200 uchazečů o
středoškolské studium. Projekt navázal na pilotní projekt z roku 2000, kdy Scio připravilo testy pro
přijímací zkoušky tří středních škol. Výstupem byla řada zkušeností a poznatků významných pro rozvoj
projektu v dalších letech, kdy by se (společně s přijímacími zkouškami na vysoké školy) měl stát
klíčovým produktem nabízeným školám.

Srovnávací testy studentů středních škol (STS)
Vzhledem k měnící se situaci na trhu (testy pro školy nabízejí také další subjekty, některé i zdarma) a
postojům a možnostem škol (přechod pod jiného zřizovatele, nejistá finanční situace) se projekt
srovnávacích testů pro studenty středních škol realizoval v omezeném rozsahu, pokud jde o přípravu
testů (téměř v polovině případů byly použity testy z předešlých let), zato ale ve všech čtyřech
předmaturitních ročnících. Celkově bylo vyhodnoceno více než 49 000 testů od 11 300 studentů ve
97 školách. Oproti předchozímu roku se zvýšil počet škol, které zvolily komplexní evaluační službu,
nabízející nejúplnější formu evaluačního programu pro všechny studenty školy (ze tří v roce 2000/01
na 8 v roce 2001/02). Vzhledem k problematickému přístupu škol a vysoké náročnosti (finanční i
organizační) bude v budoucích letech pravděpodobně docházet k útlumu projektu.

Srovnávací testy žáků základních škol (STZŠ)
V březnu 2001 proběhlo podruhé testování žáků základních škol (pátých a devátých tříd). Projekt si
našel svou klientelu a příznivou odezvu u škol. Protože nezanedbatelná část škol využívá testy
především jako přípravu žáků k přijímacím zkouškám (které chceme pro střední školy zajišťovat ve
stále větším rozsahu), bude se projekt rozvíjet i v dalších letech – na podzim 2001 započala příprava
testů pro testování na jaře 2002, které obsáhne kromě pátých tříd také ostatní ročníky druhého
stupně základní školy (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Testování se zúčastnilo 187 škol a
v nich více než 6700 žáků. Celkem 32 základních škol začalo na podzim 2001 využívat komplexní
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evaluační službu pro základní školy (obdoba komplexní evaluační služby pro střední školy, nejúplnější
program testování ve škole).
PROJEKTY PRO JEDNOTLIVCE

Národní srovnávací zkoušky pro maturanty (NSZ)
Národní srovnávací zkoušky proběhly v květnu 2001 již pošesté, a to z deseti předmětů – zúčastnilo se
jich celkem asi 3500 studentů, kteří vykonali 6500 zkoušek na dvanácti místech. Zvýšený zájem o
zkoušky (především o obecné studijní předpoklady, základy společenských věd a matematiku) byl
způsoben tím, že výsledky v těchto předmětech byly zohledňovány FSS MU a FI MU v přijímacím
řízení. V ostatních předmětech však zájem o účast zůstal za očekáváním. Do budoucna se počet
předmětů pravděpodobně zredukuje na úkor přírodovědných předmětů a dějepisu (stav má souvislost
zřejmě i s tím, že obecně klesá zájem fakult o využití výsledků NSZ v přijímacím řízení).
Národní srovnávací zkoušky pro žáky základních škol (NSZŠ)
Národní srovnávací zkoušky žáků základních škol proběhly v únoru 2001 poprvé a hned se jich
zúčastnilo více než 3000 žáků pátých (cca 1000) a devátých (cca 2000) tříd na dvanácti místech ČR.
Zájem o NSZŠ byl podpořen jednak tím, že téměř 50 středních škol v přijímacích zkouškách použilo
testy Scio (a rodiče využili možnosti obdobné testy si vyzkoušet), jednak skutečností, že řada dalších
středních škol k výsledkům z NSZŠ přihlížela v přijímacím řízení.

Prodej testů pro přípravu k přijímacím zkouškám (bazar)
Jednou z klíčových aktivit Scio se stává nabídka materiálů jednotlivým objednavatelům – jedná se o
nejrůznější testy a sady testů pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy,
k maturitní zkoušce apod. Hlavním pozitivním rysem „projektu“ v roce 2001 byla skutečnost, že se
objednávání i administraci objednávek podařilo z valné části přenést na Internet. Také expedice
materiálů je lokalizována mimo Scio, čímž se snížila náročnost i pracnost doprovodných činností.

DALŠÍ AKTIVITY

Kurz metodologie tvorby testů (KTT)
Pro všechny zájemce z řad ředitelů, učitelů i další odborné veřejnosti Scio opět (jako každoročně)
uspořádalo dvoudenní kurz zaměřený na teoretické i praktické aspekty tvorby a použití didaktických
testů. Kurz proběhl v listopadu 2001 v Srbsku u Prahy a zúčastnilo se ho na 30 účastníků z celé ČR
(někteří si účast hradili sami, jiní měli účast zdarma v rámci jednoho volného místa poskytovaného
školám s komplexní evaluační péčí).

Semináře o metodologii tvorby a použití testů pro Českou školní inspekci (ČŠI)
Stejně jako ve školním roce 2000/01, kdy v rámci spolupráce s ČŠI proběhlo pilotní testování
v plzeňském regionu, i ve školním roce 2001/02 byla dohodnuta spolupráce (v rozsahu 120 tříd po
celé ČR; testování proběhne na jaře 2002), která zahrnovala celkem 11 seminářů (v každém regionu
vyjma Plzně, kde seminář proběhl již v minulém roce). Tříhodinový seminář byl výtahem z kurzu
metodologie tvorby testů. Semináře byly z obou stran hodnoceny kladně.

Semináře pro školy (cirkus)
V rámci vzdělávací činnosti uskutečnilo Scio v roce 2001 12 dalších tříhodinových seminářů zdarma pro
školy, pedagogická centra nebo centra Služby škole, které o takový bezplatný seminář projevily zájem.
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STŘEDISKO INTERNET
Celkem v roce 2001 zaznamenaly internetové stránky Scio (www.scio.cz) více než
350 000 návštěv, které si prohlédly více než 3 100 000 stránek a objednaly služby a
produkty Scio za 3 930 tisíc korun.

INTERNETOVÉ KURZY (E-LEARNING)
Na jaře 2001 byly zahájeny práce na internetových kurzech pro přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ
a VŠ. Podrobnosti jsou k dispozici na http://online.scio.cz. Jde o rozsáhlý a v Česku zatím ojedinělý
projekt. Tvoří jej dvě relativně oddělené části:
1. Vytvoření tzv. platformy – tj. programového vybavení, které zajišťuje běh kurzů,
předává stránky prohlížeči uživatele, zpracovává a zaznamenává v databázi postup i
konkrétní odpovědi studenta a zajišťuje další obslužné činnosti.
2. Vytvoření vlastních kurzů v rámci dané platformy – tedy vlastního obsahu. V roce
2001 byly zahájeny práce celkem na 7 kurzech.
Vlastní kurzy se rozběhly 11. ledna 2002, konkrétně čtyři kurzy pro žáky základních škol – matematika
pro 9. třídu, český jazyky pro 9. třídu, matematika pro 5. třídu a český jazyk pro 5. třídu. K 15. únoru
pak byly otevřeny kurzy pro maturanty (resp. uchazeče o studium na VŠ): matematika, český jazyk a
základy společenských věd.
Vytvořením funkční platformy byl ovšem otevřen prostor pro tvorbu dalších kurzů, a to jak silami Scio,
tak i dalších autorů nebo institucí. Jednáme např. se sdružením AISIS, které je hlavním organizátorem
projektu „Dokážu to“ a věnuje se intenzivně školení učitelů, o možnosti vytvořit e-learningové kurzy na
naší platformě právě pro potřeby učitelů. Jako zajímavé se jeví např. vytvoření kurzů o šikaně, a to
pro učitele i pro žáky.
PORADENSKÁ POMOC UCHAZEČŮM O STUDIUM (KAM NA…?)
Scio v roce 2001 shromáždilo databázi o většině vysokých i středních škol a poskytlo ji na
internetových stránkách formou neplacené služby. Naše databáze Kam na VŠ, Kam na SŠ i Kam na
VOŠ jsou s velkým předstihem nejobsáhlejším zdrojem informací o možnostech studia. Kromě
obvyklých informací, které shromažďuje CSVŠ a které jsou publikovány v Učitelských novinách (stále
přetrvává problém, že nám nejsou v digitalizované podobě přístupné), Scio vlastními silami
shromáždilo spoustu dalších údajů, a to jednak o podobě přijímacího řízení včetně ukázek zkoušek (o
to je mezi uchazeči největší zájem), jednak o tom, jak hodnotí fakultu samotní studenti.
Na internetových stránkách navíc mohou všichni zájemci najít spoustu cenných rad, jak u přijímacích
zkoušek postupovat, jaká je zákonná úprava a mnohé další.
Kromě toho jsme v červnu jako placenou službu experimentálně nabídli několika desítkám nepřijatých
uchazečů pomoc s přípravou a formulováním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
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.
Svým obratem se prodejna řadí mezi první dvě desítky internetových prodejců v ČR.
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REKLAMA
V roce 2001 hrála v příjmech Scio poprvé významnější roli reklama. S cílem informovat žáky
posledních ročníků ZŠ a uchazeče o studium na VŠ jsme vydali dvě čísla novin „Co studovat“, a to
v celkovém nákladu 260 000 výtisků. Do vydávaných novin se podařilo získat reklamu v souhrnu za
více než půl milionu korun.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 1995 AŽ 2001
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 středních
škol), tedy činnosti, které podle zákona 248/95 Sb. patří do obecně prospěšných služeb. Náklady pak
tvoří nejrůznější výdaje nutné k realizaci těchto služeb. Režijní výdaje spojené se správou společnosti
jsou zanedbatelné, v roce 2001 činily 93 tisíc, a nepřesáhly tedy 1% všech výdajů. 99 % výdajů
společnosti je vázáno na konkrétní projekty a realizaci obecně prospěšných služeb a doplňkových
činností .
Následující přehled zachycuje vývoj příjmů a výdajů Scio v průběhu její existence (údaje v tisících
korun):

Rok

příjmy

z toho MŠMT

příjmy bez
MŠMT

výdaje

výsledek

1995

140

0

140

136

4

1996

2 069

500

1 569

1 820

249

1997
1998

3 111
6 967

1 346

1 765

3 090

3 877

3 091
6 900

20
67

1999

5 177

2 370

2 807

5 242

-65

2000

5 894

0

5 894

5 795

99

2001 do 21.2

3 258

3 283

-25

2001 od 22.2

6 349

6 380

-31

2001

9 607

9 663

-56

0

9 607

Scio, o.p.s., neměla k 31. 3. 2002 (k datu podání daňového přiznání za rok 2001) žádný nesplacený
závazek vůči Finančnímu úřadu ani ke Správě sociálního zabezpečení ani ke zdravotním pojišťovnám.
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