Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s.
za rok 2007
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 | 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 3. 10. 2007 a týkala se obměny členů
správní a dozorčí rady.

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 (k 31.12. 2007):
RNDr. Jan Krtička
Mgr. Vlastimil Ježek
Mgr. Hana Lukšová
Mgr. Barbara Čechová
Mgr. Adéla Pospíchalová

Správní rada na svém 11. řádném zasedání:
1) Správní rada projednala zprávu Dozorčí rady za rok 2005.
2) Správní rada projednala a schválila na doporučení Dozorčí rady Výroční zprávu společnosti Erudis,
o.p.s. a účetní závěrku za rok 2005, které Dozorčí radě předložil ředitel.
3) Správní rada vyslechla průběžnou zprávu o projektech realizovaných v roce 2006 (Internetové
kluby Čh@ve, Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a
realizace ŠVP ZV, přijímací zkoušky na několik VŠ).
4) Správní rada odsouhlasila záměr využívat k financování činnosti Erudis, o.p.s. Evropský sociální
fond.
5) Správní rada bere na vědomí rezignaci předsedy Správní rady Jaroslava Beneše na členství v této
radě k 18.1.2007 a na jeho místo ve Správní radě jmenuje na návrh zakladatelů Jana Krtičku
s mandátem od 19.1.2007 do 18.1.2010. Současně jmenuje Jana Krtičku do funkce předsedy
Správní rady.
6) Správní rada bere na vědomí ukončení funkčního období člena Správní rady Petra Jarolíma
k 27.4.2007 a na jeho místo jmenuje na návrh zakladatelů Adélu Pospíchalovou s mandátem od
28.4.2007 do 27.4.2010.
7) Správní rada bere na vědomí ukončení funkčního období člena Správní rady Jaroslava Drobníka
k 27.4.2007 a na jeho místo jmenuje na návrh zakladatelů Hanu Lukšovou s mandátem od
28.4.2007 do 27.4.2010.
8) Správní rada bere na vědomí ukončení funkčního období člena Správní rady Kryštofa Kozáka
k 25.3.2007 a na jeho místo jmenuje na návrh zakladatelů Barbaru Čechovou s mandátem od
26.3.2007 do 26.3.2010.
9) Správní rada bere na vědomí ukončení funkčního období člena Dozorčí rady Michala Karpíška
k 25.3.2007 a na jeho místo jmenuje na návrh zakladatelů Kryštofa Kozáka s mandátem od
26.3.2007 do 26.3.2010.
Správní rada na svém 12. řádném zasedání:
1) Správní rada vzala na vědomí, že se ředitel společnosti Martin Vlasák vzdal své funkce ke dni 31.
7. 2007.
2) Správní rada s účinnosti od 1. 8. 2007 jmenovala ředitelem společnosti pana Mgr. Jana Horkého.
3) Správní rada projednala zprávu dozorčí rady za rok 2006.
4) Správní rada projednala a schválila na doporučení dozorčí rady Výroční zprávu společnosti Erudis,
o.p.s. a účetní závěrku za rok 2006, které dozorčí radě předložil ředitel.

Dozorčí rada (k 31. 12. 2007):
Martin Novotný
Mgr. Kateřina Kozáková
Mgr. Kryštof Kozák

Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti byl do 31. července 2007 Martin Vlasák, poté byl ředitelem jmenován Mgr. Jan
Horký. Jejich hlavním úkolem bylo organizačně zajistit realizaci projektů financovaných z grantového
programu ESF. Za řízení projektů a dohled nad dodržováním všech pravidel jejich financování byly
zodpovědné 3 projektové manažerky.

Zaměstnanci a jejich zařazení ( k 31.12.2007):
Jan Horký – ředitel; koordinátor Internetových klubů Čh@ve
Zuzana Martásková – manažerka projektu Internetové kluby Čh@ve
Pavla Etrychová - manažerka projektu Projektové vyučování
Lenka Schimmerová - manažerka projektu Projektové vyučování
Lenka Černochová – účetní
Tomáš Hellebrand – programátor
a desítky externích spolupracovníků (DPP) realizujících projekty přímo na školách.

Přehled činnosti v roce 2007
V roce 2007 se 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 OPRLZ a JPD 3. Z těchto dvou grantových programů jsou financovány 3 velké projekty,
jejichž realizace probíhala v roce 2007. Jedná se o projekty: Internetové kluby Čh@ve, Projektové
vyučování pro pražské školy a Projektové vyučování pro mimopražské školy.

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.
V roce 2007 úspěšně probíhalo 15 internetových klubů ČH@VE při pražských základních školách.
Aktivit v rámci internetových klubů se zúčastnilo 484 dětí. Projekt získal velmi pozitivní zpětnou vazbu
od dětí, od pedagogů i od administrátorů grantového schématu. Ze strany MHMP bylo navrženo
prodloužení projektu o 5 měsíců až do února 2008. V červnu 2007 proběhla kontrola projektu
oddělením interního auditu MPSV, proti jejímu postupu i závěrům jsme neúspěšně podali několik
námitek a stížností, s následky této kontroly se doposud vyrovnáváme.

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.

Výnosy a náklady 2007
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
a OP RLZPZ.
Následující grafy ukazují rozdělení celkových výnosů a nákladů dle účtové osnovy.
Náklady celkem: 6.600.452 Kč
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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

Výnosy celkem: 6.269.602 Kč
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Úroky

100 533 Kč
95 000 Kč
500 Kč
14 400 Kč
6 059 168 Kč

Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2007

