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1.1. Kontaktní údaje 

1.2. Organizační struktura  

Sídlo 
Floriánské nám. 103
272 01 Kladno 

Telefon, e-mail, www 
mobil: + 420 607 123 568 | e-mail: info@skav.cz | www.skav.cz 

Registrační údaje 
Registrace u Ministerstva vnitra pod č. j.: VS/1-1/54741/03-R ze dne 11. 8. 2003 
IČ: 26637758 
DIČ: CZ26637758. Nejsme plátci DPH. 

Bankovní spojení 
2800262796/2010 (běžný účet)

Členové výboru (statutární zástupci):
Ing. Judita Kapicová 
Mgr. Lukáš Kohoutek
Mgr. Milan Kotík
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Funkci výkonné ředitelky i nadále vykonávala Mgr. Silvie Pýchová.
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1.3. Členské asociace, 
čestní členové a čekatelé

AISIS 
zástupce: Milan Kotík 

Asociace lesních mateřských škol 
zástupkyně: Šárka Krutská

Asociace Montessori ČR 
zástupkyně: Miroslava Vlčková

Asociace pro domácí vzdělávání 
zástupce: Judita Kapicová

Asociace předškolní výchovy 
 zástupkyně: Ivana Lacinová

Asociace svobody učení 
zástupkyně: Anna Třešňáková

Asociace učitelů občanské výchovy 
a společenských věd
zástupce: Michal Řezáč

Asociace waldorfských škol ČR 
zástupce: Pavel Seleši

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání 
zástupce: Václav Šneberger

Česká asociace science center 
zástupkyně: Kateřina Chábová

Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání 
zástupkyně: Klára Šimáčková Laurenčíková

Člověk v tísni, o. p. s. 
zástupce: Tomáš Habart

Institut pro podporu inovativního vzdělávání 
zástupce: Pavel Kraemer

JA Czech 
zástupce: Martin Smrž

Jednota školských informatiků 
zástupce: Petr Naske

JOB 
zástupce: Zdeněk Dlabola

Jules a Jim 
zástupce: Lukáš Kohoutek

Kritické myšlení 
zástupkyně: Hana Košťálová

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
zástupce: Tomáš Vokáč

Montessori ČR, z. s. 
zástupkyně: Jana Udatná
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NaZemi 
zástupkyně: Kristýna Hrubanová

Otevřeno, z. s. 
zástupce: Daniel Pražák

Projekt Odyssea 
zástupkyně: Eva Weislová

Síť středisek ekologické výchovy 
Pavučina, z. s.
zástupce: Jiří Kulich

Středočeské inovační centrum 
zástupkyně: Barbora Svojanovská

Step by Step ČR 
zástupkyně: Iveta Pasáková

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.  
zástupce: Petr Daniš

Ústav pro studium totalitních režimů
zástupce: Vojtěch Ripka

Čestní členové
Jana Hrubá
Jindřich Kitzberger
Jan Kovařovic
Jana Nováčková
Zdena Vildová

Čekatelé
Multikulturní centrum (od 2/18)
Asociace malých inovativních škol (od 3/18)
Post Bellum (od 5/18)
Učitelská platforma (od 12/18)

V roce 2018 bylo ve SKAV 
dohromady 28 členských 
organizací a 5 čestných členů 
(tento stav se v průběhu roku 
nezměnil). Na základě změny 
stanov z roku 2017 přibyli 
v průběhu roku 4 čekatelé.
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1.4. Co je SKAV, z. s.
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., (ve zkratce SKAV, z. s.) je dobrovolný nezávislý svazek 
právnických a fyzických osob, které se angažují v oblasti vzdělávání. SKAV, z. s., je spolkem dle ust. § 214 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném dle 
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spolek respektuje plnou autonomii členských 
organizací a navazuje na činnost neformálního sdružení (1999–2003) se stejným názvem a zaměřením. 

A

B

C

D

E

F

G

podporovat vzájemnou výměnu informací 
a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, 
státní správou a samosprávou

koordinovat postupy členských organizací 
při realizaci strategických záměrů 
ve vzdělávání a prosazovat je

pořádat konkrétní aktivity (například 
konference, pracovní semináře) zaměřené 
na zkvalitnění vzdělávacího procesu

podporovat sebevzdělávání 
svých členů

poskytovat vzdělávací 
a konzultační služby

zpracovávat a vydávat odborné 
publikace, studie, sborníky, 
příručky a brožury

realizovat projekty ve vzdělávací 
a sociální oblasti včetně 
lektorské činnosti

Hlavní činností spolku 
je dle stanov zejména:
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1.5. Konkrétní aktivity SKAV
• Pořádáme pravidelná pracovní jednání zvolených 

reprezentantů a jednotlivých členů sdružení – 
členské konference.

• Spolupracujeme při pořádání akcí zaměřených 
na zlepšení procesu vzdělávání – koordinujeme 
iniciativu Úspěch pro každého žáka (konferenci, 
setkání lídrů, veletrh pro MAP). 

• Zprostředkováváme výměnu informací a komuni-
kaci mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým 
sektorem, státní správou, samosprávou a veřej-
ností – Kulaté stoly SKAV a EDUin.

• Připravujeme a vydáváme společná stanoviska 
k aktuálním otázkám ve vzdělávání. 

• Připomínkujeme navržené dokumenty MŠMT. 

• Vydáváme Zpravodaj SKAV a další materiály.  



Činnosti SKAV, z. s., 
v roce 2018

2
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2.1. Pravidelné schůzky 
výboru a členských asociací
Schůzky členských asociací (tzv. členské konference) představují pravidelná pracovní setkání členů spolku, 
jež probíhají jednou měsíčně (kromě období školních letních prázdnin) a na nichž dochází k projednávání 
organizačního chodu spolku, řešení aktuálních problémů ve vzdělávání, plánování akcí a koordinaci spo-
lečných postupů, strategií a řešení na podporu pozitivních změn ve vzdělávání.

2.6. Desatero SKAV

Ve školním roce 2017/18 členské organizace SKAV spolupracovaly na rozpracování principů,  
na kterých se shodly v dříve vytvořeném materiálu  Desatero principů SKAV. Díky finanční podpoře od 
Nadačního fondu rodiny Orlických došlo k rozpracování principů ve vzdělávání. Výstup je publikován na  
www.desateroskav.cz. 
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2.2. Kulaté stoly SKAV a EDUin 
Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, z. s., ve spolupráci s obecně prospěšnou orga-
nizací EDUin (www.eduin.cz). Cílem kulatých stolů, které se konají pravidelně jednou za měsíc v Praze, je 
přivést pozornost k určitému tématu ve vzdělávání. SKAV jde o vytvoření místa, kde se navzájem mohou 
konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, 
ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účast-
nické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci 
MŠMT, krajů a zástupci médií. V roce 2018 SKAV zorganizoval celkem 6 kulatých stolů.

Z kulatých stolů jsou pořizovány videozáznamy, jež jsou k dispozici na webových stránkách SKAV a EDUin. 
Kulaté stoly jsou realizovány jako nízkonákladové, panelisté na akci vystupují bez nároku na odměnu, 
z vlastního zájmu diskutovat o dané problematice. 
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Leden 2018 
Téma: „Jak by měli být učitelé zapojeni do 
formulování vzdělávací politiky?“ 
Panelisté: František Dobšík (ČMOS), Petra 
Mazancová (UP), Michal Řezáč (AU) a Janek 
Wagner (PK) 

Únor 2018 
Téma: „Revize RVP – Komu tím prospějeme?“ 
Panelisté: Miroslava Černochová (Pedagogická 
fakulta UK), Ondřej Charvát (ÚV ČR), Olga 
Kofroňová (NÚV), Miloš Rathouský (SP ČR) a Petra 
Skalická (ČvT) 

Březen 2018 
Téma: „Co nám říkají audity vzdělávacího systému 
o budoucnosti našich dětí?“ 
Panelisté: Oldřich Botlík (Kalibro), David Greger 
(Pedagogická fakulta UK), Jaroslav Jirásko (ZŠ 
Lázně Bělohrad) a Bohumil Kartous (EDUin)

Realizovaná témata 
kulatýcH stolů v Roce 2018:

Květen 2018 
Téma: „K jakým hodnotám vychovává dnešní 
škola?“ 
Panelisté: Michal Broža (OSN), Jana Churáčková 
(ZŠ Eden), Vojtěch Ripka (Ústav pro studium 
totalitních režimů), František Tichý (Přírodní 
škola), Martin Karthus Urza (Svoboda učení) 
a Andrea Vedralová (Škola Můj Projekt)

Říjen 2018 
Téma: „Proč chybí učitelé a kde je vezmeme?“ 
Panelisté: Petr Banert (MŠMT), František Dobšík 
(ČMOS), Marcela Erbeková (ZŠ Mnichovice) 
a Antonín Jančařík (Pedagogická fakulta UK)

Listopad 2018 
Téma: „Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální 
bodovou hranici pro přijetí na SŠ?“ 
Panelisté: Petr Banert (MŠMT), Jan Korda (ZŠ 
Lyčkovo nám., Praha), Lenka Krejčová (FF UK), 
Radko Sáblík (Smíchovská SPŠ), Jana Straková 
(ÚVRV) a Kamil Ubr (KrÚ)
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2.3. Iniciativa Úspěch 
pro každého žáka 

2.4. Konference Úspěch 
pro každého žáka 2018

SKAV od roku 2013 koordinuje iniciativu Úspěch pro každého žáka (www.uspechzaka.cz), k jejímž dalším 
zakladatelům patří MŠMT, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., EDUin, o. p. s., a Centrum současného 
umění DOX. Aktivity v rámci této iniciativy připravuje dvacetičlenná pracovní skupina, která se skládá ze 
zástupců různých organizací, které se hlásí k vizi Úspěchu pro každého žáka. Společně organizují každo-
roční konferenci Úspěch pro každého žáka (16. 4. 2018), jedno setkání lídrů (2. 10. 2018) a nově Veletrh 
Úspěch pro každého žáka pro realizátory Místních akčních plánů (30. 11. – 1. 12. 2018). Finančními partnery 
iniciativy jsou Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a Nadace České spořitelny.

V roce 2018 SKAV spolupořádal už 5. ročník Konference Úspěch pro každého žáka. Každý rok se konference 
koná v Centru současného umění DOX a je určena vedoucím pracovníkům v oblasti vzdělávání (ředitelům 
škol a neziskových organizací, zástupcům vzdělávacích institucí a akademikům). Jedná se o jedinou tra-
diční nezávislou konferenci v oblasti vzdělávací politiky. Letošní ročník se věnoval tématu Co (ne)víme 
o člověku. Akce se zúčastnilo 195 osob, z toho 18 vystupujících (řečníci + lektoři workshopů). Součástí 
programu konference byla v té době v DOXu probíhající výstava Daniela Pešty Determination. Plenárně 
proběhlo 7 vystoupení, jejich cílem bylo porozumět škále poznatků o člověku  (Hana Košťálová, Radvan 
Bahbouh, Šárka Miková, Epos 257, Marie Kinsky, Jan Hábl).  V odpolední části proběhlo 8 zážitkových 
workshopů, jejichž cílem bylo vyzkoušet si tyto poznatky takzvaně na vlastní kůži (Divadlo utlačovaných, 
Škola tančí pro vás, Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení, Kázeň a mozek, Identita a prostor, 
Bourání stereotypů, Proč, co a jak reflektovat? a Kavárna s J. Háblem). Konference získala záštitu MŠMT 
a Informačního centra OSN v Praze.  
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2.5. Veletrh Úspěch pro každého žáka 
ve spolupráci s NS MAS 
Veletrh Úspěch pro každého žáka se uskutečnil 30. 11. – 1. 12. 2018 v ZŠ Kunratice za finanční podpory 
Nadace České spořitelny. Cílem veletrhu bylo seznámit zástupce MAP s existujícími odbornými zkušenostmi 
organizací zapojených do iniciativy Úspěch pro každého žáka a je naopak s cíli Místních akčních plánů; 
dále zahájit spolupráci na zlepšování učení dětí v jednotlivých územích a učit se společně přemýšlet 
o tom, jak sledovat dopad své práce na učení dětí. Celkem se této akce zúčastnilo přes 150 lidí z 21 
Místních akčních plánů a 30 organizací iniciativy, plus zástupci státních institucí jako MŠMT, ČŠI. NÚV 
a NIDV.  Současně proběhl i kulatý stůl systémových aktérů, kteří se hlásí k iniciativě.  Této diskuse se 
zúčastnilo 19 zástupců různých organizací působících ve vzdělávacím systému (od MŠMT a jeho přímo 
řízených organizací přes ČŠI, NS MAS, SKAV, EDUin po Agenturu pro sociální začleňování). Druhý den 
se účastníci mohli zúčastnit dvou ze 14 workshopů (např. CEDU, JOB, Učitel naživo, Škola Cyril Mooney, 
Elixír do škol nebo Post Bellum). 
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2.7. Publikační činnost SKAV 

A

B

C

D

v roce 2018 vyšlo jedno číslo zpravodaje skav. číslo 
11 bylo vydáno v srpnu. Rozhovor poskytl člen výboru 
jednoty členských informatiků ing. Bořivoj Brdička, ph.d. 

v roce 2018 vyšlo celkem 8 rozhovorů s odborníky, kteří se hlásí k vizi 
Úspěch pro každého žáka (H. košťálová, j. stejskalová, j. Raiterman, p. 
daniš, j. Wahlman, m. kotík, m. Hřebecký a F. Hrdlička)

www.skav.cz
www.uspechzaka.cz
www.ucimekvalitne.cz

https://www.facebook.com/skavos/
https://www.facebook.com/uspechzaka/ 

ZPRAvOdAJ SKAv

ROZhOvORy v ČASOPISE ŘíZENí šKOLy

WEBOvé STRáNKy

FACEBOOKOvé STRáNKy
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2.8. Kalendář 2018

leden

4. 1. jednání členské konference

18. 1. Kulatý stůl SKAv a EdUin

únor

1. 2. jednání členské konference

22. 2. Kulatý stůl SKAv a EdUin

březen

1. 3. jednání členské konference

22. 3. Kulatý stůl SKAv a EdUin

duben

12. 4. jednání členské konference

24. 4. Konference Úspěch pro každého žáka 
2018: Co (ne)víme o člověku?

květen

3. 5. jednání členské konference

17. 5. Kulatý stůl SKAv a EdUin

červen

7. 6. jednání členské konference

září

6. 9. jednání členské konference

říjen

4. 10. jednání členské konference

18. 10. Kulatý stůl SKAv a EdUin

listopad

1. 11. jednání členské konference

15. 11. Kulatý stůl SKAv a EdUin

30. 11. – 
1. 12. 

veletrh Úspěch pro každého žáka 
(Spolupráce na zlepšování učení dětí 
na územích MAP)

prosinec

6. 12. jednání členské konference



Konference  
Úspěch pro každého 

žáka 2018
Co (ne)víme o člověku

24. dubna 2018





Konference  
Úspěch pro každého 

žáka 2018
Co (ne)víme o člověku

24. dubna 2018





Veletrh  
Úspěch pro každého 

žáka 2018
Spolupráce na zlepšování

učení dětí na územích MAP

30. 11. – 1. 12. 2018





Finance

3
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3.1. Finanční podpora  
SKAV, z. s., v roce 2018 / Dary

Čerpané z roku 2017:
Nadační fond rodiny Orlických 200 000 Kč

Z roku 2018:
od Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. 330 000 Kč
od Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. 310 000 Kč
Nadace České spořitelny 2 800 000 Kč

Celkem: 3 440 000 Kč

Děkujeme dárcům, protože poskytnuté dary umožnily 
SKAV realizovat naplánované aktivity.



26

3.2. Zpráva 
o hospodaření

Osobní náklady: mzdy 234 000 Kč
Služby 909 124 Kč
Nájem 78 369,25 Kč
Finanční náklady – poplatky 40 Kč
Cestovné 200 953,71 Kč
Repre, ubytování, pohoštění 157 425Kč
Spotřební materiál 58 014,69 Kč

Celkem: 1 637 926,60 Kč

Členské a konferenční příspěvky 274 750 Kč
Dlouhodobý majetek 0 Kč
Pohledávky 0 Kč

Krátkodobý finanční majetek:
Pokladna 6 159,60 Kč
Bankovní účet 2 344 870,06 Kč

Finanční zdroje celkem: 2 351 029 Kč
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Krátkodobé závazky:
Dodavatelé 26 446 Kč
Zaměstnanci – mzda 4 250 Kč

Aktiva
Pokladna 6 159,60 Kč
Banka 2 344 870,06 Kč

Celkem: 2 351 029,66 Kč

Pasiva
vlastní jmění 282 491,71 Kč
hospodářský výsledek 69 200 Kč
dodavatelé 26 446 Kč
zaměstnanci 4 250 Kč
ost. závazky    1 968 641,95Kč

Celkem: 2 351 029,66 Kč



v Praze, říjen 2019


