Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s.
za rok 2006
Údaje o organizaci
Název: Erudis, o.p.s.
Adresa: Thámova 221/7, 186 00 Praha 8
IČ: 26435667
Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě 858, Praha 1, číslo účtu: 1043047006/0400
Kontakt: tel.: 234 705 580 | fax: 234 705 505 | e-mail: info@erudis.cz | web: www.erudis.cz
Právní forma: Erudis 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.
Erudis, o.p.s., je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem
v Praze, Oddíl O, vložka 205. Poslední změna byla zapsána 5. 9. 2006 a týkala se změny názvu a sídla
společnosti.

Druh obecně prospěšných služeb: Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zejména
školám a žákům a studentům těchto škol, popřípadě jejich rodičům. Služby jsou založeny na vývoji a
organizaci zkoušek, přípravě na tyto zkoušky a dalších doprovodných službách.
Obecně prospěšné služby poskytované Společností spočívají zvláště:
poradenské činnosti v oblasti vzdělávání
organizace dalších aktivit souvisejících se zkouškami, jako je tvorba učebních pomůcek, výukových
programů (software), multimediálních aplikací, publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost
získávání hodnocení a zveřejňování informací o školách a vzdělávání v České republice
distančního vzdělávání poskytovaného prostřednictvím Internetu (e-learning)
vzdělávání v oblasti evaluace vzdělávání, testů a testování (educational measurement)

Doplňková činnost:
nakladatelská a vydavatelská činnost
automatizované zpracování dat
reklamní činnost a marketing
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.

Správní rada (v roce 2006):
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc., funkční období do 28. 4. 2007
RNDr. MUDr. Petr Jarolím, DrSc., funkční období do 28. 4. 2007
Mgr. Kryštof Kozák, funkční období do 25. 3. 2007
Ing. Jaroslav Beneš – předseda Správní rady, funkční období do 25. 3. 2007
Mgr. Vlastimil Ježek, funkční období do 21. 11. 2008
Ing. Ondřej Felix, CSc, funkční období do 21. 11. 2008
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Správní rada na svém 10. řádném zasedání:
1)

Rozhodla o změně sídla společnosti. Nové sídlo společnosti je na adrese: Thámova 7, č.p. 221,
186 00 Praha 8 - Karlín.

2)

Rozhodla o zanesení změny sídla do Zakládací smlouvy dle ust. § 19c odstavce 5 Občanského
zákoníku. Původní znění § 2: Sídlem Společnosti je Praha 8, Pobřežní 34, PSČ: 186 00. Nové
znění § 2: Sídlem Společnosti je Praha.

3)

Rozhodla o zanesení změny sídla do Statutu společnosti dle ust. § 19c odstavce 5 Občanského
zákoníku. Původní znění § 1 odst. 2: Sídlem Společnosti je Praha 8, Pobřežní 34, PSČ: 186 00.
Nové znění § 1 odst. 2: Sídlem Společnosti je Praha.

4)

Rozhodla o změně názvu společnosti a zanesení těchto změn do Zakládací smlouvy a Statutu
společnosti. Nový název společnosti zní: Erudis, o.p.s.

5)

Rozhodla o změně § 11 odstavce 1 Zakládací smlouvy. Původní znění: Správní rada se schází na
svých pravidelných jednáních, nejméně však jednou ročně. Nové znění: Správní rada se schází
na svých pravidelných jednáních, nejméně však dvakrát ročně.

6)

Rozhodla o změně § 10 odstavce 1 Statutu společnosti. Původní znění: Správní rada se schází
na svých pravidelných jednáních, nejméně však jednou ročně. Nové znění: Správní rada se
schází na svých pravidelných jednáních, nejméně však dvakrát ročně.

Dozorčí rada (v roce 2006):
Michal Karpíšek, funkční období do 25.3.2007
Martin Novotný, funkční období do 25.3.2007
Mgr. Kateřina Kozáková, funkční období do 21.11.2008

Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti byl v roce 2006 Martin Vlasák. Jeho úkolem bylo organizačně zajistit realizaci
projektů financovaných z grantového programu ESF. Protože financování těchto projektů musí být
jasně odděleno od financování běžné činnosti společnosti, byla v roce 2006 založena tři nová střediska
a bankovní účty pro oddělené vedení účetnictví těchto projektů. Řízením projektů a dohledem nad
dodržováním všech pravidel jejich financování byly pověřeny 3 nové zaměstnankyně společnosti
jejichž práce se řídí novými interními předpisy vydanými ředitelem (Vnitřní řád, Organizační řád,
Spisový a archivační řád a Předpis o zpracování a oběhu účetních dokladů). Všechny pracovnice
převzaly odpovědnost za posuzování věcné správnosti účetních případů svěřených projektů.

Zaměstnanci a jejich zařazení:
Martin Vlasák – ředitel
Zuzana Martásková – manažerka projektu Internetové kluby Čh@ve
Jan Horký - koordinátor Internetových klubů Čh@ve
Pavla Etrychová - manažerka projektu Projektové vyučování
Lenka Schimmerová - manažerka projektu Projektové vyučování
Lenka Černochová – účetní
Tomáš Hellebrand – programátor
a množství externím spolupracovníků (DPP) realizujících projekty přímo na školách. Celkový průměrný
přepočtený počet zaměstnanců byl v tomto účetním období 31.
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Přehled činnosti v roce 2006
V roce 2006 se již Erudis plně soustředil na své hlavní poslání, jímž je poskytování služeb školám a
jejich žákům a na financování těchto aktivit z veřejných zdrojů, jimiž jsou hlavně fondy ESF specificky
pak opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro
Cíl 3. Z těchto dvou grantových programů jsou financovány 3 velké projekty, jejichž realizace byla
v roce 2006 zahájena. Jedná se o projekty: Internetové kluby Čh@ve, Projektové vyučování pro
pražské školy a Projektové vyučování pro mimopražské školy.
Během roku předložila společnost několik dalších grantových projektů, které však nebyly úspěšné.
Jednalo se například o navazující projekt na eLearningový kurz Učíme přemýšlet o Evropě, projekt
Mediální výchova zaměřený na podporu výuky tohoto oboru na základních a středních školách a
Projekt modernizace základních škol ve Středočeském kraji zaváděním online eLearningové výuky.
V návaznosti na dřívější činnost a díky spolupráci se společností www.scio.cz, s.r.o. se Erudis stal
organizátorem přijímacích zkoušek na několik fakult vysokých škol v České republice. Na tuto činnost
však již v příštím roce nebudeme navazovat a budeme se plně soustředit na projekty financované
z grantů.
Dobíhala také dlouhodobá spolupráce při prodeji výukových CD se společností LangMaster, takže i
v tomto roce plynuly Erudis příjmy z poskytnutí autorských práv pro vývoj těchto CD a z jejich
následného prodeje.
Kromě těchto aktivit došlo během roku i ke změně názvu společnosti a v souvislosti s tím k vytvoření
kompletně nové internetové prezentace společnosti na adrese www.erudis.cz .

Internetové kluby ČH@VE
Projekt Internetové kluby ČH@VE podporuje rozvoj informační a počítačové gramotnosti u dětí 2.
stupně ZŠ, kteří mají ztížený přístup k moderním informačním technologiím, zejména počítači a
internetu. Projekt dále podporuje vzdělávání pomocí moderních metod s využitím moderních
technologií (tzv. eLearning). Na školách zapojených do projektu jsou v rámci odpoledních aktivit
otevřeny internetové kluby ČH@VE, ve kterých se děti pod vedením lektorů učí pracovat s internetem
jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. V klubech mají děti k dispozici také
eLearningové výukové programy, pomocí kterých se připravují do školy, či jinak vzdělávají.
Významnou součástí projektu je komplexní školení lektorů, kteří v internetových klubech ČH@VE
působí. Toto školení pokrývá témata: multikulturní výchova a vzdělávání, práce s romskými žáky,
práce s internetem a využití eLearningu ve vzdělávání.
Realizace projektu byla oficiálně zahájena v únoru 2006. V březnu byla spuštěna informační kampaň
s cílem oslovit cílovou skupinu projektu. Díky této kampani se do projektu zapojilo celkem 15
vzdělávacích institucí (14 základních škol, z toho 4 „speciální“ a 1 komunitní centrum). V témže měsíci
byla zahájena hlubší analýza současného stavu podpory počítačové gramotnosti žáků pocházejících ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí na pražských ZŠ, a dále tvorba pedagogické příručky „Jak
pracovat s romskými žáky“.
V září až říjnu byl úspěšně spuštěn provoz 15 internetových klubů ČH@VE, kterému předcházel nábor
dětí z cílové skupiny (tj. žáci 2. stupně ZŠ pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí),
komplexní proškolení budoucích lektorů klubů a nákup vzdělávacího SW a služeb (online e-learning a
vzdělávací CD). V listopadu pak byla zahájena tvorba metodiky „E-learning ve vzdělávání žáků ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí“, jejímž hlavním cílem je shrnutí příkladů dobré praxe z klubů
a návrh vzorových hodin pro práci s dětmi z cílové skupiny.
Průběžnými aktivitami realizovanými po celou dobu trvání projektu byla koordinace, resp.
management projektu a publicita projektu. V rámci managementu byly v roce 2006 pro poskytovatele
dotace vypracovány celkem 3 komplexní monitorovací zprávy. V říjnu úspěšně proběhla kontrola
Magistrátu hl. m. Prahy (administrátor grantového programu, ze kterého je projektu financován).
V rámci publicity projektu byly rozeslány 2 tiskové zprávy, byly vytvořeny všechny prezentační a
propagační materiály projektu a byla zjištěna informovanost o projektu prostřednictvím článků
v odborných časopisech a na tématicky zaměřených portálech (např. Moderní vyučování, Škola online,
www.rvp.cz).
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Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako
podpora zavádění a realizace ŠVP ZV
Tento projekt reaguje na potřeby současného základního školství. Je zaměřený na zkvalitnění výuky
na základních školách prostřednictvím zavádění projektového vyučování a integrované tematické
výuky jako jedněch z klíčových nástrojů realizace nové vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno 15
pražských a 15 mimopražských základních škol (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).
Hlavními cíli projektu jsou: zkvalitnění výuky na základních školách; podpora realizace školních
vzdělávacích programů; proškolení celých pedagogických sborů základních škol v metodách aktivního
učení a v metodice projektové a tematické výuky; vytvoření internetového portálu, jehož součástí
bude databáze hotových projektů a vytvoření eLearningového kurzu, prostřednictvím kterého si učitelé
procvičí, doplní a prohloubí dovednosti získané na školení.

Přijímací zkoušky na VŠ
V návaznosti na loňskou organizaci přijímacích zkoušek na PF UK se naše společnost rozhodla ve
spolupráci s www.scio.cz, s.r.o. připravit přijímací zkoušky na několik dalších fakult. Jednalo se o PF
UK Praha (Všeobecný přehled, Logika, Všeobecné předpoklady), FHS Hradec Králové (OSP), FSS MU
Brno (OSP, ZSV), PedF OSU Ostrava (OSP), PrF OSU Ostrava (OSP) a ZSF OSU Ostrava (OSP, Přírodní
vědy). Vývoj testů probíhal ve společnosti www.scio.cz a řádný průběh a vyhodnocení testů zajišťoval
Erudis. Přijímací zkoušky nakonec vykonalo 15 300 uchazečů a ti absolvovali 32 300 testů. I přes tento
obrovský rozsah testování nedošlo v průběhu realizace přijímacích zkoušek k žádným výrazným
problémům a všechny fakulty vyjádřily s průběhem přijímacího řízení spokojenost. Podařilo se připravit
kvalitní testy, vůči nim nebyly vzneseny žádné vážné námitky a to ani na PF UK, kde v loňském roce
některá řešení otázek zpochybněna byla.

Přehled hospodaření 2001 až 2006
Rozhodující část výnosů společnosti pocházela v roce 2006 z grantů a další významná část z prodeje
služeb školám. Prakticky zanedbatelnou část činily výnosy z prodeje služeb jednotlivcům.
Následující přehled zachycuje vývoj výnosů a nákladů Erudis, o.p.s. (údaje v tisících korun):
Rok

výnosy

z toho granty

2001

9 607

0

2002

10 008

2003

náklady

z toho granty

výsledek

9 663

0

-56

0

10 047

0

-39

13 102

0

12 965

0

+137

2004

12 385

376

12 112

376

+267

2005

2 180

527

1 741

527

+ 439

2006

7 810

4 787

8 784

4 787

- 974

Erudis, o.p.s., nemá za rok 2006 žádné nesplacené závazky vůči Finančnímu úřadu ani Správě
sociálního zabezpečení ani ke zdravotním pojišťovnám.

Výnosy a náklady 2006
V letošním roce jsou výnosy i náklady sledovány po jednotlivých střediscích, která odpovídají
realizovaným projektům a běžnému provozu společnosti. Jedná se o střediska Centrála, ČH@VE, JPD3
OP RLZ, PZ a Marketing. Hospodářský výsledek středisek ČH@VE, JPD3, OPRLZ a PZ byl naprosto
vyrovnaný.
Středisko Centrála bylo ve sledovaném období ve ztrátě 1 087 386,- Kč, která je způsobena tím, že
v minulých letech (do roku 2003) společnost netvořila opravné položky k pohledávkám a staré
nedobytné pohledávky do roku 2003 odepsala v účetním roce 2006 v plné výši tj. 970 809,- Kč.
Středisko Marketing skončilo v roce 2006 v zisku 113 664,- Kč a celkový hospodářský výsledek Erudis,
o.p.s. je tedy za rok 2006 ztráta ve výši 973 722,- Kč.
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Následující grafy ukazují rozdělení výnosů a nákladů dle účtové osnovy.

0,025%

0,085%

0,161%

3,053%

2,006%
3,072%
5,219%

50,087%

36,292%

Náklady na reprezentaci
Spotřeba energie
Jiné ostatní náklady
Prodané zboží
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Spotřeba materiálu
Zákonné sociální pojištění
Mzdové náklady
Ostatní služby

Náklady na reprezentaci

1 814 Kč

Spotřeba energie

6 159 Kč

Jiné ostatní náklady

11 625 Kč

Prodané zboží

145 185 Kč

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

220 957 Kč

Spotřeba materiálu

222 385 Kč

Zákonné sociální pojištění

377 773 Kč

Mzdové náklady

2 626 808 Kč

Ostatní služby

3 625 264 Kč
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0,003%

0,004%

0,012%

0,049%

38,639%

61,293%

Tržby - reklama
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Úroky
Tržby - testy a testování školy
Provozní dotace

Tržby - reklama

200 Kč

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

311 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

973 Kč

Úroky

3 842 Kč

Tržby - testy a testování školy

3 017 831 Kč

Provozní dotace

4 787 164 Kč
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Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2006

_______________

_________________

Martin Vlasák

RNDr. Jan Krtička

ředitel Erudis, o.p.s.

předseda Správní rady Erudis, o.p.s.
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