Scio, quid sciam

Vím, co umím

Výroční zpráva o činnosti Scio, o.p.s.
za rok 2005
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:
•

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.
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H. Správní rada (v roce 2005) - nejvyšší orgán společnosti:

I.

•

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc. — přírodovědec, biolog, ředitel Biotechnologického
ústavu PřF UK, funkční období do 28. 4. 2007;

•

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. 2007;

•

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;

•

Mgr. Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny, jmenován 21.11.2005, funkční období do 21.
11. 2008

•

Ing. Ondřej Felix, CSc, viceprezident Sdružení pro informační společnost (SPIS), jmenován
21.11.2005, funkční období do 21. 11. 2008

Zasedání Správní rady:
1. Správní rada vzala na vědomí rezignaci členky dozorčí rady Martiny Oršlové a na její místo
jmenovala Mgr. Kateřinu Kozákovou, bytem Podbabská 10, Praha 6.
2. Správní rada vzala na vědomí ukončení funkčního období členů správní rady Jana Kavana a
Vladimíra Balaše a na jejich místo jmenuje na návrh zakladatelů Mgr. Vlastimila Ježka a Ing.
Ondřeje Felixe, CSc, s mandátem do 21.11.2008.
3. Správní rada na návrh zakladatelů společnosti prodloužila mandát členů správní rady Petra
Jarolíma a Jaroslava Drobníka do 27.4.2007.
4. Správní rada projednala zprávu Dozorčí rady za rok 2004.
5. Správní rada projednala a schválila zprávu o hospodaření společnosti Scio, o.p.s. za rok 2004,
kterou předložil ředitel společnosti, seznámila se výsledovkou za rok 2004 a s rozvahou
k 31.12.2004.
6. Správní rada projednala a schválila na doporučení Dozorčí rady Výroční zprávu společnosti
Scio, o.p.s. za rok 2004, kterou předložil ředitel.
7. Správní rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o projektech realizovaných v roce 2005 a o
připravovaných projektech. Byla seznámena s výsledky výzkumu Obsah a formy výuky o EU
realizovaném na zakázku Úřadu vlády ČR, průběhem přijímacího řízení na PF UK, realizací elearningového kurzu o EU pro učitele a s připravovaným projektem Internetové kluby Ch@ve.
8. Správní rada konstatovala, že směr nastolený v letošním roce tj. získávání prostředků na
činnost z grantů v oblasti vzdělávání by měl být prohlouben. Byla seznámena
s připravovanými projekty a projektovými záměry.
9. Správní rada schválila možnost poskytnutí půjčky společnosti www.scio.cz, s.r.o. v souladu
s Dohodou a o spolupráci mezi těmito společnostmi.

J. Dozorčí rada (v roce 2005):
•

Michal Karpíšek, funkční období do 25.3.2007

•

Martina Oršlová, funkční období do 25.3.2007, v průběhu roku rezignovala

•

Martin Novotný, funkční období do 25.3.2007

•

Mgr. Kateřina Kozáková, funkční období do 21.11.2008

Dozorčí rada se scházela vždy na společném zasedání se správní radou.
K. Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti byl v roce 2005 Martin Vlasák. Jeho úkolem bylo připravit a organizačně
zajistit realizaci připravovaných projektů, které chce společnost financovat z grantů. Organizačně
se společnost oproti předcházejícím letům sloučila do jediného střediska, pod kterým byla vedena
veškerá činnost společnosti. Náklady spojené s provozem kanceláře, serverů a databází byly
v tomto roce dle Dohody o spolupráci … hrazeny společností www.scio.cz, s.r.o.
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2005
V tomto roce se již plně projevily důsledky Dohody o spolupráci v oblasti školství a vzdělávání
uzavřené mezi Scio, o.p.s a www.scio.cz, s.r.o. v předchozím roce, takže bylo realizováno poměrně
málo projektů a akcí. Mezi hlavní činnosti spadala realizace přijímacích zkoušek na Právnickou fakultu
UK, organizace výzkumu „Obsah a formy výuky o EU“ na zakázku Úřadu vlády ČR a vytvoření elearningového kurzu o EU pro učitele.
Dobíhala také dlouhodobá spolupráce při prodeji výukových CD se společností LangMaster, takže i
v tomto roce plynuly Scio příjmy za prodej těchto CD přes internetový obchod www.scio.cz, s.r.o.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA PF UK
V roce 2005 se Scio stalo poprvé dodavatelem testů pro přijímací řízení na Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Pro zkoušky Scio připravilo test ve třech rovnocenných variantách, z nichž první
byla určena pro řádný termín přijímacích zkoušek, druhá pro náhradní termín přijímacích zkoušek a
třetí pro mimořádný termín přijímacích zkoušek. Každý test se skládal ze třech rovnocenných částí,
které prověřovaly znalosti všeobecného přehledu, schopnost logického úsudku a analýzy textu a
obecné předpoklady uchazečů.
V sobotu 11. 6. 2005 proběhly v 21 městech ČR zkoušky, jichž se nakonec zúčastnilo 4 733 uchazečů
z 5 492, kteří podali přihlášku. Samotný průběh, který nebyl organizován Scio, proběhl nakonec bez
vážných problémů, i když došlo k nesouladu mezi identifikačními čísly uvedenými na pozvánkách,
jejich tisk a rozeslání zajišťovala PF, a čísly uvedenými na záznamových arších. Každá sada čísel ale
sloužila k jinému účelu, takže bylo objektivní vyhodnocení zkoušek spolehlivě zajištěno.
Jako problém se nakonec ukázalo pouze odvolací řízení, při němž rektor UK uznal námitky některých
uchazečů k formulaci otázek a odpovědí a uznal za správná i některá řešení, která naše společnost
považovala za chybná. K těmto sporným otázkám poskytlo Scio odborný rozklad, který proděkan PF
UK pro studijní záležitosti uznal za správný, který však nebyl přijat rektorem UK. Na základě jeho
rozhodnutí tak bylo přijato několik dalších uchazečů.
Protože zástupci PF UK vyjádřili spokojenost s kvalitou testů dodaných Scio i přes problémy výše
zmíněné, lze předpokládat, že Scio bude dodavatelem testů pro přijímací řízení na PF UK i v dalších
letech. O úspěchu přijímacího řízení hovoří jednoznačně jejich prakticky nulová negativní odezva
v médiích, která jim přitom v minulých letech věnovala značnou pozornost.

VÝZKUM „OBSAH A FORMY VÝUKY O EU“
V září roku 2005 realizovala společnost Scio, o.p.s. na základě poptávky Úřadu vlády ČR výzkum
„Jednorázový monitoring informačních zdrojů, učebních pomůcek, obsahu a formy výuky a potřeb
učitelů základních a středních škol v oblasti výuky o EU a analýza výsledného monitoringu“, který měl
za úkol zjistit, jak v současnosti probíhá na základních a středních školách výuka o EU. Výzkum se
zaměřoval na tři hlavní oblasti: zdroje a pomůcky, které mají učitelé při výuce o EU k dispozici; co a
jakým způsobem učitelé v souvislosti s EU vyučují; a jak sami hodnotí situaci v těchto dvou oblastech.
Pro zjištění těchto skutečností jsme zvolili metodu dotazníkového šetření. Dotazník byl umístěn
v elektronické podobě na webových stránkách společnosti Scio. Vyplnilo jej 579 pedagogů z 382 škol,
kteří se problematice EU na školách věnují.
Výsledky výzkumu byly prezentovány zástupcům Odboru pro informování o evropských záležitostech
při Úřadu vlády a představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti poté využili výsledky
výzkumu při formulaci zadání grantového řízení, jehož cílem byla mimo jiné podpora výuky o
Evropské unii na základních a středních školách v ČR.

ELEARNINGOVÝ KURZ O EU PRO UČITELE
Scio jako dlouholetý tvůrce eLearningových kurzů podalo v tomto roce grantový projekt Úřadu vlády
v rámci výzvy podporující informování o evropských záležitostech. V rámci projektu byly zajištěny dva
hlavní výsledky: eLearningový kurz pro učitele „Učíme přemýšlet o Evropě“ a distribuce krátkého
manuálu s informací o kurzu na 1500 středních škol ve všech 14 krajích ČR. Kurz obsahuje
zpracovanou metodiku jednotlivých vyučovacích hodin s podrobnou osnovou, připravené materiály pro
studenty, které učitelé mohou přímo kopírovat do jednotlivých hodin. Dostatečnou znalost
problematiky pro učitele zabezpečují s kurzem propojené zdrojové dokumenty, ve kterých mohou
čerpat a vyhledávat potřebné informace. Díky tomuto kurzu mají učitelé na středních školách k

-3-

Výroční zpráva 2005

Scio, quid sciam

Vím, co umím

dispozici všestrannou metodickou a informační pomůcku. Jsou schopni připravit zábavné a zajímavé
hodiny týkající se Evropské unie.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 1995 AŽ 2005
Rozhodující část příjmů činí příjmy za služby, které poskytuje Scio buď neziskovým právnickým
osobám (vysoké školy, organizační složky státu), nebo příjmy z grantů. Náklady pak tvoří nejrůznější
výdaje nutné k realizaci těchto služeb.
Následující přehled zachycuje vývoj výnosů a nákladů Scio, nadace a jejího právního nástupce Scio,
o.p.s. (údaje v tisících korun):

Rok

z toho
MŠMT/granty
140
0

výnosy
1995

náklady bez
MŠMT/granty
140

náklady

výsledek

136

4

1996

2 069

500

1 569

1 820

249

1997
1998

3 111
6 967

1 346
3 090

1 765
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

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

2005

2 180

527

1 214

1 741

+ 439

Scio, o.p.s., nemá za rok 2005 žádné nesplacené závazky vůči Finančnímu úřadu ani Správě sociálního
zabezpečení ani ke zdravotním pojišťovnám.

Výnosy 2005 v celých Kč
9 052 Kč
303 033 Kč

56 638 Kč

527 350 Kč
1 284 588 Kč

veřejné zakázky

granty/dotace

školy

jednotlivci

ostatní

Pozn.: veřejné zakázky 13,9 %, granty 24,2 %, školy 58,9 %, jednotlivci 2,6 % a ostatní 0,4 %.
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Náklady 2005 v celých Kč
7 013 Kč

249 690 Kč
24 909 Kč

1 459 719 Kč
osobní náklady

spotřebované nákupy

služby

ostatní

Pozn.: osobní náklady 14,3 %, spotřebované nákupy 1,4 %, služby 83,8 % a ostatní 0,4 %.

CELKOVÉ HODNOCENÍ
V letošním roce došlo, jak jsme předpokládali, ke značnému poklesu obratu společnosti spojenému
s přechodem na činnost financovanou pouze z veřejných zdrojů. Ke změně by mělo dojít
v následujícím roce, kdy zahájíme první projekt financovaný z evropského sociálního fondu a
předložíme další projekty, o jejichž financování ale ještě není rozhodnuto. Protože naše společnost
uspěla hned s prvním projektem financovaným z ESF, prokázalo se, že toto je cesta, kterou by se naše
společnost měla vydat v následujících letech. Chceme se soustředit na podporu moderních forem
vzdělávání s využitím ICT a jejich zavádění do výuky na základních a středních školách v celé České
republice.

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

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