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Údaje o organizaci
Název: Erudis, o.p.s.
Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
IČ: 26435667
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. Poslední změna v roce 2009 byla zapsána 4. 2. 2009 a týkala se změny
sídla společnosti a změn v obsazení správní a dozorčí rady.

Druh obecně prospěšných služeb:
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zejména školám a žákům a studentům těchto škol,
popřípadě jejich rodičům.
Obecně prospěšné služby poskytované Společností jsou zejména:
•
•
•
•
•

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
distanční vzdělávání poskytované 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

Správní rada (k 31.12. 2010):
RNDr. Jiří Šrubař
Mgr. Hana Lukšová
Mgr. Barbara Čechová
Mgr. Adéla Pospíchalová
Bc. Martin Vlasák
Mgr. Marek Numerato

Dozorčí rada (k 31. 12. 2010):
Mgr. Kryštof Kozák
Martin Novotný
Mgr. Jiří Kučera

Řízení a organizace společnosti:
Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Horký. Jeho hlavním úkolem bylo v roce 2010 organizačně zajistit
hlavní činnost organizace, která spočívala především v realizaci projektů financovaných z operačních
programů ESF. Za řízení projektů a dohled nad dodržováním všech pravidel jejich financování byli
zodpovědní jednotliví pracovníci.

Financování společnosti:
Společnost byla v roce 2010 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 většinu provozních nákladů organizace. Rozdíl mezi výnosy a náklady v hlavní činnosti ve výši
16 tis. Kč byl pokryt ze zisku z hospodářské činnosti v minulém roce.
Další zdroj financování představovala vlastní hospodářská činnost organizace, byly poskytovány
poradenské služby v oblasti vzdělávání třetím subjektům. Obrat z hospodářské činnosti představoval
42 tis. Kč.

Zaměstnanci a jejich zařazení (k 31.12.2010):
Jan Horký – ředitel; manažer projektu Internetové kluby, Internetové kluby při ZŠ
Kateřina Schimmerová - manažerka projektu Metody aktivního učení
Lenka Horká – metodička projektu Internetové kluby
Lenka Černochová – účetní
a desítky externích spolupracovníků realizujících projekty přímo na školách.
Usnesení 16. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 21.1.2010):
1) Správní rada přijala rezignaci předsedy správní rady Jana Krtičky na členství v této radě
k 21.1.2010. Na uvolněné místo ve správní radě na návrh zakladatelů správní rada jmenuje
členem správní rady Marka Numerata.
2) Správní rada jmenovala předsedkyní správní rady Hanu Lukšovou, s účinností od 21.1.2010.
3) Správní rada na návrh zakladatelů prodloužila mandát o další 3 roky členům správní rady Adéle
Pospíchalové, Haně Lukšové, Barbaře Čechové a členu dozorčí rady Kryštofu Kozákovi.
4) Správní rada vzala na vědomí aktuální informace o činnosti organizace.
Usnesení 17. řádného zasedání správní a dozorčí rady (dne 30.11.2010):
1) Správní rada na základě doporučení dozorčí rady schválila účetní uzávěrku a Výroční zprávu
společnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009.
2) Správní rada vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2010 a plán činnosti pro rok 2011 , který
přednesl ředitel společnosti.
3) Správní rada vzala na vědomí nutnost změn ve zakládací listině a statutu společnosti v souvislosti
se změnou zákona o obecně prospěšných společnostech. Změny budou navrženy správní radě
v období prvního pololetí 2011 tak, aby byly schváleny a formálně provedeny nejpozději do konce
června 2011.
4) Členové správní a dozorčí rady diskutovali o možnostech financování a dalšího rozvoje organizace.

Přehled činnosti v roce 2010
V roce 2010 se Erudis zaměřil 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.
V roce 2010 probíhal projekt Internetové kluby, financovaný z Operačního programu Praha –
Adaptabilita; projekt 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.

Internetové kluby - Praha
Projekt Internetové kluby řešil potřeby znevýhodněných dětí 2. stupňů základních škol v Praze v
oblasti ICT dovedností a rozvoji jejich kompetencí k dalšímu studiu.
Do projektu bylo zapojeno 12 pražských základních škol, projekt trval od října 2008 do prosince 2010.
Celkem se projektu zúčastnilo 551 žáků, u 404 z nich došlo k pozitivnímu posunu, to znamená zlepšili
se v oblasti ICT dovedností, popřípadě pro ně měl projekt přínos v dalších oblastech (začlenění žáků
do kolektivu, zlepšení komunikačních dovedností). 21 žáků prošlo psychologickým vyšetřením a byla
jim v průběhu jednoho školního roku věnována podpora formou implementace individuálních plánů
zaměřených na osobnostní rozvoj a výběr povolání.
Celkem 21 lektorů se zúčastnilo alespoň jednoho ze série devíti 4-hodinových seminářů nebo bylo
podpořeno individuálními konzultacemi.
V rámci projektu byly vytvořeny a vydány 3 metodiky pro podporu práce lektorů a pedagogů se
znevýhodněnými žáky:„Objevujeme planetu Internet 2“, „Metodika osobnostního rozvoje žáků“,
„Aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí“.

Metody aktivního učení
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky na školách v Královehradeckém kraji. Realizace projektu
pomůže: Vyškolit pedagogické pracovníky z 11 ZŠ Královehradeckého kraje v moderních formách
výuky se zaměřením na metody aktivního učení a kooperativní výuku; poskytnout zapojeným školám
(vedení i pedagogickým pracovníkům) podporu v zavádění projektového vyučování a integrované
tematické výuky; rozšířit eLearningový kurz, prostřednictvím kterého si učitelé procvičí, doplní a
prohloubí dovednosti získané na školení; rozšířit internetový portál, jehož součástí bude nápadník
drobných i větších aktivit, databáze hotových projektů a výukových aktivit a prostor pro školy ke
zveřejnění vlastních projektů, k výměně zkušeností; podpořit vytváření partnerství mezi školami.
Doba trvání projektu je od listopadu 2008 do září 2011.

Internetové kluby při ZŠ – Střední Čechy
V roce 2009 byl zahájen projekt Internetové kluby při ZŠ. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality
vzdělávání na ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do projektu je zapojeno 10
základních škol ze Středočeského kraje. Cílem projektu je přispět ke zlepšení podmínek pro využívání
ICT a eLearningu ve školách, pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti, podpořit
profesní rozvoj zapojených pedagogických pracovníků.
Projekt je realizován na školách formou nepovinných předmětů, odpoledních aktivit i činností v rámci
výuky, které jsou zaměřeny jednak na rozvoj ICT dovedností žáků, jednak na zlepšování kompetencí
žáků pro studium pomocí ICT prostředků a eLearningu. Aktivity zajišťují pedagogové z jednotlivých
škol. V rámci projektu byly od září 2009 vyhlašovány žákovské soutěže a vzdělávací akce pro
pedagogy. V rámci projektu vznikají metodické materiály a nové eLearningové aplikace.
Projekt probíhá od dubna 2009 do listopadu 2011.
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