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Údaje o organizaci
Název: Erudis, o.p.s.
Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
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Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě 858, Praha 1, číslo účtu: 1043047006/2700
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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. Změny v rejstříku uskutečněné v roce 2011 byly zapsány dne
14.6.2011 a týkaly se zejména změn v zakládací smlouvě společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti
zákona
č. 231/2010 Sb., a ostatních současně zapsaných změn. Další změna uskutečněná v roce
2011 byla změna v obsazení dozorčí rady, zapsána byla dne 11.2.2012.

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 31.12.2011):
Mgr. Hana Lukšová
RNDr. Jiří Šrubař
Mgr. Barbara Čechová
Mgr. Adéla Pospíchalová
Bc. Martin Vlasák
Mgr. Marek Numerato

Dozorčí rada (k 31. 12. 2011):
Mgr. Kryštof Kozák
Mgr. Zuzana Martásková
Mgr. Jiří Kučera

Usnesení 18. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 5.4.2011):
1) Správní rada schválila v souladu s §12 Zakládací smlouvy společnosti změnu v obecně prospěšných
službách, které společnost poskytuje. Nově schválené znění §4 Zakládací smlouvy je následující:

1. 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.
2. Obecně prospěšné služby poskytované Společností dále spočívají zvláště v:
a) poradenské činnosti v oblasti vzdělávání
b) organizace dalších aktivit,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) distanční vzdělávání poskytované s využitím Internetu (e-learning)
e) vzdělávání v oblasti evaluace vzdělávání, testů a testování (educational measurement)
f) organizace vzdělávacích akcí a lektorská činnost.
2) Správní rada vzala na vědomí další změny v Zakládací smlouvě společnosti vyplývající ze změny
zákona o obecně prospěšných společnostech.
Usnesení 19. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 4.10.2011):
1) Na uvolněné místo v dozorčí radě byla na návrh zakladatelů kooptována Zuzana Martásková, nar.
13.1.1976.
2) Správní rada na základě doporučení dozorčí rady schválila účetní uzávěrku a Výroční zprávu
společnosti Erudis, o.p.s. za rok 2010.
3) Správní rada vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2011 a plán činnosti pro rok 2012 , který
přednesl ředitel společnosti.
4) Členové správní a dozorčí rady diskutovali o možnostech financování a dalšího rozvoje organizace.

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 2011 financována zejména z dotací operačních programů Strukturálních fondů
EU, které byly účelově vázány na níže uvedené tři 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 107 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 69
tis. Kč.

Zaměstnanci a jejich zařazení (k 31.12.2011):
Jan Horký – ředitel; koordinátor projektu Psychologie jinak
Kateřina Lišková – věcná manažerka projektu Psychologie jinak
Aneta Houfková – odborná pracovnice v projektu Psychologie jinak
Lenka Horká – odborná pracovnice
Lenka Černochová – účetní
a desítky dalších spolupracovníků realizujících činnosti externě.

Přehled činnosti v roce 2011
V roce 2010 se Erudis, o.p.s. zaměřila na své hlavní poslání, jímž je poskytování služeb školám, jejich
žákům i pedagogům, 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 2011 probíhaly projekty: Metody aktivního učení, financovaný z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, globálního grantu Královéhradeckého kraje; projekt Internetové kluby při ZŠ,
financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, globálního grantu
Středočeského kraje; projekt Psychologie jinak, financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (IPO); projekt Internetové kluby financovaný z rozpočtu MHMP.

Projekt Metody aktivního učení
Projekt se zaměřil na zkvalitnění výuky na školách v Královehradeckém kraji, probíhal na 10 základních
školách a 2 víceletých gymnáziích. Celkem se projektu zúčastnilo více než 350 pedagogů, proběhlo přes
700 hodin skupinových seminářů a na 600 hodin individuální podpory ve formě mentoringu, konzultace
či supervize. Vzniklo přes 40 nových projektů či výukových jednotek, které byly nahrány na portál
www.projektovavyuka.cz. O pět nových lekcí byl obohacen již existující eLearningový kurz pro učitele
zabývající se metodami aktivního učení a projektovým vyučováním.
Většina zúčastněných potvrdila, že jim školení poskytla nejen teoretické informace o metodách
aktivitního učení, ale i možnost vše si „na vlastní kůži“ vyzkoušet a zvýšila se tak jejich motivovanost
používat metody i ve školní praxi, s dětmi. Mnoho z nich také velmi kladně hodnotilo zkušenost
s mentoringem. V neposlední řadě dle mnoha učitelů poskytl projekt příležitost k setkávání, podpořil
komunikaci v rámci pedagogického kolektivu, učitelé se lépe poznali a dokážou nyní efektivněji
spolupracovat, jak na běžných aktivitách, tak například na projektovém vyučování.
Projekt trval od listopadu 2008 do září 2011.

Projekt Internetové kluby při ZŠ – Střední Čechy
Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ v oblasti informačních a komunikačních
technologií. Do projektu bylo zapojeno 10 základních škol ze Středočeského kraje, aktivně se jej
účastnilo téměř 900 dětí, bylo uspořádáno 13 školení pro pedagogy a konalo se 16 kol žákovských
soutěží s vyvrcholením v podobě 2 závěrečných akcí na konci školního roku.
Díky finanční podpoře projektu došlo ve školách alespoň částečně k obměně počítačové techniky, byly
zakoupeny nové počítačové sestavy, notebooky a další vybavení. Pedagogové ze zúčastněných škol také
v elektronické podobě zpracovali více než 1000 úloh a cvičení, které nyní používají ve výuce. Další
výstup projektu představuje vydání metodické příručky „Pavučina nápadů - Metodika pro využití
počítače a internetu ve všeobecně vzdělávacích předmětech na základních školách“. Učitelé základních
škol zde naleznou témata, kterými se mohou inspirovat pro výuku i pro aktivity s žáky realizované mimo
vyučování.
Materiály a bližší informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.ekluby.cz.
Projekt probíhal od dubna 2009 do listopadu 2011.

Projekt Psychologie jinak
Projekt „Psychologie jinak“ je zaměřen na další vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol.
Prostřednictvím celkem třinácti teoreticko-praktických výukových a metodických workshopů chceme
pokrýt hlavní témata předmětu Psychologie a komunikace a pod záštitou odborníků z klinické praxe i z
oblasti akademické půdy zpracovat 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 v rozsahu 142 hodin, je rozdělen
do dvou samostatných bloků – Psychologie jinak 1 (69 hodin) a Psychologie jinak 2 (73 hodin) a
probíhá formou 10 víkendových výukových workshopů. Dále se uskuteční 3 metodické workshopy, 6
intervizí a 2 supervize.
V projektu bylo v roce 2011 zapojeno 47 pedagogů ze 17 středních zdravotnických škol z celé ČR.
Projekt probíhá od března 2011 a bude ukončen v srpnu 2013.

Projekt Internetové kluby - Praha
Cílem projektu bylo realizovat metodickou podporu pro pedagogy, kteří pracují s cílovou skupinou žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu projektu proběhlo 8 skupinových seminářů, semináře
byly doplněny podporou ve formě průběžné komunikace s pedagogy. Metodická podpora byla v této
podobě poskytnuta celkem 33 pedagogickým pracovníkům. Projekt probíhal do listopadu 2011.

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 2011 proběhly semináře na 2 školách.
Další oblast představovala tvorba metodických materiálů pro podporu činnosti pedagogů na základě
získané zakázky.

Financování a hospodaření společnosti v roce 2011
Výnosy podle zdrojů (středisek):
Zdroj (středisko)

Částka v Kč

Dotace OPVK, Glob. grant Královehradeckého kraje, projekt Metody aktivního učení

935 005,36

Dotace OPVK, Globální grant Středočeského kraje, projekt Internetové kluby při ZŠ

1 437 270,30

Dotace OPVK, MŠMT (IPO), projekt Psychologie jinak

1 632 405,50

Dotace MHMP, projekt Internetové kluby

25 000,00

Zakázky (hospodářská činnost)

68 665,00

Ostatní

2 475,00

CELKEM

4 100 821,16

Náklady podle činností (středisek):
Činnost (středisko)

Částka v Kč

Projekt Metody aktivního učení

935 005,36

Projekt Internetové kluby při ZŠ

1 437 270,30

Projekt Psychologie jinak

1 632 405,50

Projekt Internetové kluby

25 000,00

Zakázky (hospodářská činnost)

62 399,00

Vlastní činnost o.p.s.

109 104,80
z toho náklady na mzdu ředitele, včetně odvodů
z toho náklady na odměny členů SR a DR

CELKEM

65 400, 00
0,00

4 201 184,96

Rozvaha za rok 2011

Výkaz zisku a ztrát za rok 2011

