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Právní forma:
Erudis, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která vznikla dne 22. 2. 2001 transformací ze Scio,
nadace. Erudis, o.p.s., je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským
soudem v Praze, Oddíl O, vložka 205. V roce 2012 neproběhly změny v zakládacích listinách, či obsazení
správní a dozorčí rady 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 činnostech vedoucích ke zkvalitňování vzdělávání
a dalších doprovodných službách. Obecně prospěšné služby poskytované společností spočívají zvláště v:
•
•
•
•
•
•

poradenské činnosti v oblasti vzdělávání
organizaci dalších aktivit, jako je tvorba učebních pomůcek, výukových programů (software),
multimediálních aplikací, publikační, nakladatelské a vydavatelské činnosti
získávání, hodnocení a zveřejňování informací o školách a vzdělávání v České republice
distančním vzdělávání poskytovaném s využitím Internetu (e-learning)
vzdělávání v oblasti evaluace vzdělávání, testů a testování (educational measurement)
organizaci vzdělávacích akcí a lektorské činnosti.

Doplňková činnost:
•
•
•
•

nakladatelská a vydavatelská činnost
automatizované zpracování dat
reklamní činnost a marketing
zprostředkování obchodu

Správní rada (k 31. 12. 2012):
Mgr. Hana Lukšová
RNDr. Jiří Šrubař
Mgr. Barbara Čechová
Mgr. Adéla Pospíchalová
Bc. Martin Vlasák
Mgr. Marek Numerato

Dozorčí rada (k 31. 12. 2012):
Mgr. Kryštof Kozák
Mgr. Zuzana Martásková
Mgr. Jiří Kučera

Usnesení 20. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 22. 5. 2012):
1) Správní rada na základě doporučení dozorčí rady schválila účetní uzávěrku a Výroční zprávu
společnosti Erudis, o.p.s. za rok 2011
2) Správní a dozorčí rada vzala na vědomí návrh opatření pro dosažení kladného hospodářského
výsledku v hospodářském roce 2012, který navrhl ředitel společnosti.
3) Správní rada vzala na vědomí informace o aktuální činnosti v průběhu prvního pololetí 2012 a o
plánovaných činnostech pro další období, které přednesl ředitel společnosti.
4) Členové správní a dozorčí rady diskutovali o možnostech dalšího rozvoje organizace.
Usnesení 22. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 12. 12. 2012):
1) Správní a dozorčí rada vzala na vědomí aktuální stav činnosti společnosti Erudis v druhém pololetí
roku 2012.
2) Správní a dozorčí rada schválila realizaci nového projektu „Lidé a ZPM v sítích ČR“ financovaného z
programu OPLZZ.
3) Správní rada a dozorčí rada schválila návrh rozpočtu společnosti Erudis pro rok 2013, který navrhl
ředitel společnosti.
4) Členové správní a dozorčí rady diskutovali o možnostech dalšího rozvoje společnosti.

Řízení společnosti:
Ředitelem a statutárním zástupcem společnosti je Mgr. Jan Horký. Jeho hlavním úkolem je zastupovat
společnost a organizačně zajistit jednotlivé činnosti organizace.

Financování společnosti:
Společnost byla v roce 2012 financována zejména z dotací operačních programů Strukturálních fondů
EU, které byly účelově vázány na níže uvedené dva projekty. Financování bylo ve výši 100% nákladů
projektů bez spoluúčasti společnosti. Z dotací bylo možné v souladu s pravidly dotačních programů
pokrýt i větší část společných provozních nákladů organizace. Další projekt menšího rozsahu byl
financován z rozpočtu MHMP. Rozdíl mezi výnosy a náklady v hlavní činnosti ve výši 109 tis. Kč byl
pokryt ze zisku z hospodářské činnosti v minulých obdobích.
Částečný zdroj financování představovala vlastní hospodářská činnost organizace, byly poskytovány
poradenské služby v oblasti vzdělávání třetím subjektům. Obrat z hospodářské činnosti představoval
201 tis. Kč.

Zaměstnanci a jejich zařazení (k 31. 12. 2012):
Řídící a administrativní pracovníci:
Jan Horký – ředitel; koordinátor projektu Psychologie jinak; manažer projektu Lidé a ZPM v sítích ČR
Kateřina Lišková – věcná manažerka projektu Psychologie jinak; metodička projektu Lidé a ZPM v sítích
ČR
Šárka Kovaříková - věcná manažerka projektu Lidé a ZPM v sítích ČR
Lenka Černochová – účetní
Desítky odborných pracovníků, realizujících činnosti externě.

Přehled činnosti v roce 2012
V roce 2012 se Erudis, o.p.s. zaměřila na své hlavní poslání, jímž je poskytování vzdělávacích služeb a
na financování těchto aktivit z veřejných zdrojů, jimiž jsou zejména operační programy ESF a další
veřejné zdroje. Malá část aktivit probíhala jako přímo hrazené služby ve formě zakázek od jiných
subjektů.
V roce 2012 probíhaly projekty: Projekt Psychologie jinak, financovaný z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (IPO); projekt Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR,
financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; projekt Internetové kluby
financovaný z rozpočtu MHMP.

Projekt Psychologie jinak
Projekt „Psychologie jinak“ je zaměřen na další vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol.
Prostřednictvím celkem třinácti teoreticko-praktických výukových a metodických workshopů jsou
inovována hlavní témata předmětu Psychologie a komunikace a pod záštitou odborníků z klinické praxe
i z oblasti akademické půdy jsou zpracovávána kritická místa vybraných sociálně-psychologických
fenoménů.
V průběhu projektu vznikají metodické i výukové materiály, které budou sloužit pedagogům pro
praktické využití v hodinách. Vzdělávací program je akreditován MŠMT, je rozdělen do dvou
samostatných bloků – Psychologie jinak 1 (69 hodin) a Psychologie jinak 2 (73 hodin) a probíhá formou
10 víkendových výukových workshopů, 3 metodických workshopů, intervizí a supervizí.
V projektu bylo v roce 2012 zapojeno 50 pedagogů z 18 středních zdravotnických škol z celé ČR. Projekt
probíhá od března 2011 do srpna 2013.

Projekt Lidé a získané poškození mozku s sítích ČR
Cílem projektu je přenos know-how zahraničního partnera, ANR Bonn - Ambulantes Zentrum für
neurologische Komplexbehandlung und Rehabilitation, v podpoře osob se získaným poškozením mozku
(ZPM) a jejich rodin.
V rámci projektu budou realizovány aktivity: 1. Přípravná fáze - tvorba metodického zázemí; 2. Stáže a
získání know-how od zahraničního partnera; 3. Odborné konference, semináře a workshopy; 4. Aplikace
plánu komplexní následné péče na základě zahraničního know-how; 5. Plán profesní podpory a rozvoje
u osob se ZPM a jejich pečujících blízkých; 6. Ukončení projektu - šíření výstupů projektu.
V projektu je kombinováno odborné know-how ze zahraničí, odborné přednášky a konference, určené
pro vzdělávání rodin osob se ZPM v ČR i pracovníků organizací, které jim poskytují služby, a přímá
práce s osobami se ZPM na jednotlivých odborných pracovištích v ČR, díky kterým se budou zároveň
vytvářet důležité sítě pro předávání zkušeností, informací a výsledků práce.
Projekt probíhá od prosince 2012 do listopadu 2014.

Projekt Internetové kluby - Praha
Cílem projektu bylo realizovat mimoškolní aktivitu internetových klubů s cílovou skupinou žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách v Praze a metodicky podporovat pedagogy,
kteří s těmito žáky pracují. Projektu se účastnilo 50 žáků z 3 škol. Metodická podpora byla poskytována
20 pedagogickým pracovníkům. Projekt probíhal od září do prosince 2012.

Vzdělávací a odborné služby - zakázky
V roce 2011 bylo akreditováno v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 9 vzdělávacích
programů (seminářů), zejména v tématech rozvoje ICT dovedností pedagogických pracovníků. Tyto
semináře jsou průběžně nabízeny, v roce 2012 proběhlo 6 seminářů.
Další oblast představovala tvorba metodických materiálů pro podporu činnosti pedagogů na základě
získané zakázky.

Financování a hospodaření společnosti v roce 2012
Výnosy podle zdrojů (středisek):
Zdroj (středisko)

Částka v Kč

Dotace OPVK, MŠMT (IPO), projekt Psychologie jinak

3 254 751

Dotace OPLZZ, MPSV, projekt Lidé a ZPM v sítích ČR

61 481

Dotace MHMP, projekt Internetové kluby

50 000

Zakázky (hospodářská činnost)
Ostatní

201 785
71 355

CELKEM

3 639 372

Náklady podle činností (středisek):
Činnost (středisko)

Částka v Kč

Projekt Psychologie jinak

3 254 751

Projekt Lidé a ZPM v sítích ČR

61 481

Projekt Internetové kluby

51 875

Zakázky (hospodářská činnost)

107 626

Vlastní činnost o.p.s.

178 388
z toho náklady na mzdu ředitele, včetně odvodů
z toho náklady na odměny členů SR a DR

CELKEM

20 100
0

3 654 121

Rozvaha za rok 2012

Výkaz zisku a ztrát za rok 2012

