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„Usilujeme o společnost, která je 
sociálně soudržná, spravedlivá, 
ohleduplná ke všem živým bytostem 
a životnímu prostředí, založenou na 
svobodě a zodpovědnosti každého 
jedince.“
 Desatero o vzdělávání

http://desateroskav.cz/1
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Rok 2020 byl pro SKAV v mnoha ohledech přelo-
mový. Prošli jsme významnou vnitřní proměnou, 
po dlouhé době jsme změnili naše stanovy, včetně 
statutárního orgánu, který přešel z výkonného 
výboru na ředitelku. Rozhodli jsme se oddělit zá-
ležitosti související se správou organizace, ty 
nyní řešíme na Členských schůzích, a obsahová 
témata v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky, 
těm se věnují členové SKAV na pravidelných Od-
borných konferencích. V červnu 2020 jsme také 
nastartovali klíčový projekt Partnerství pro vzdě-
lávání 2030+, a to podpisem memoranda sedmi 
významnými platformami působícími ve vzdělá-
vání (Asociace krajských vzdělávacích zařízení, 
Asociace ředitelů ZŠ, Česká rada dětí a mládeže, 
ČOSIV, Nadační fond Eduzměna, NS MAS a SKAV). 
SKAV tomuto velkému koordinačnímu projektu, 
který se hlásí k hlavním cílům Strategie 2030+, 
tvoří páteřní podporu. Získali jsme pro tyto účely 
nové donory: kromě Nadace České spořitelny 
čerpáme finanční podporu na projekt Partnerství 
2030+ od Nadace RSJ a Porticus. A celkově jsou 
s projektem Partnerství 2030+ na SKAV kladeny 
velké nároky, které jsme ale vzhledem k našim 
dlouhodobým zkušenostem v oblasti vzdělávací 
politiky připraveni naplňovat.

Minulý rok byl pro všechny zatěžkávací zkouškou 
z hlediska krizové situace kvůli covidu, nejinak 
tomu bylo i pro SKAV. Všechny akce, včetně pra-
videlných setkání členské základny, kulatých stolů 
a konference Úspěch pro každého žáka, jsme byli 
nuceni přenést do formátu online. Bereme to ale 
jako určitou sondu, nakolik jsme sami připraveni 
čelit výzvám 21. století a proaktivně na ně reago-

vat. Díky tomu, že už dlouhá léta fungujeme jako 
cloudová organizace, nebyl pro SKAV přechod do 
online prostředí příliš velkým šokem. Naopak se 
nám podařilo několik úspěšných akcí, například 
jarní série sedmi Česko-slovenských online debat 
o vzdělávání, které jsme realizovali ve spolupráci 
se slovenským „mladším sourozencem“ SKAV SK 
a které vyvrcholily debatou za účasti obou minis-
trů školství ČR i SR. A úspěšně se nám podařilo 
do online verze převést i konferenci Úspěch pro 
každého žáka, kterou jsme přesunuli z  jara na  
3. listopad, a díky online formátu jsme zazname-
nali rekordní účast 350 registrovaných účastníků.

Mohlo by to vyznít tak, že minulý rok byl jen po-
zitivní, ale samozřejmě tomu tak nebylo, mnohé 
naše členské organizace čelily existenčním pro-
blémům nebo se nemohly věnovat své primární 
činnosti. SKAV si během tohoto roku prošel i ur-
čitou vnitřní krizí, která vyústila v přenastavení 
rolí uvnitř SKAV, a museli jsme řešit mnoho dílčích 
problémů, které s sebou nese takový typ plat-
formy, jako je SKAV, sdružující tři desítky velmi 
různorodých organizací. Důležité ale je, že ve 
výsledku SKAV všechny tyto větší či menší krize 
ustál a  i nadále může sloužit jako stabilní hod-
notová „kotva“ v českém vzdělávacím systému. 
Věřím, že tomu tak bude i v dalších letech.

S přáním úspěchu pro každého žáka, ať už je 
doba jakákoliv

Silvie Pýchová
ředitelka SKAV, z. s.

koordinátorka iniciativy 
Úspěch pro každého žáka
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2. 1. Kontaktní údaje 
Sídlo, korespondenční a fakturační adresa 
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.
Floriánské nám. 103 
272 01 Kladno  

Kancelář 
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. 
Staroměstské nám. 4/1 
110 00 Praha 1 (1. patro M116)

Telefon, e-mail, www 
mobil: +420 777 020 738 | e-mail: info@skav.cz | 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)

mailto:info@skav.cz?subject=
http://www.skav.cz
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2. 2. Webové stránky SKAV  
a sociální sítě

skav.cz  
hlavní web SKAV

desateroskav.cz  
web s popsanými principy Desatera SKAV

uspechzaka.cz  
web iniciativy Úspěch pro každého žáka, kterou SKAV koordinuje

ucimekvalitne.cz   
web konference Úspěch pro každého žáka, kterou SKAV každý rok organizuje

facebook.com/SKAVos 
facebooková stránka SKAV

facebook.com/uspechzaka  
facebooková stránka iniciativy Úspěch pro každého žáka

SlidesLive kanál SKAV 
video kanál s výstupy SKAV – celkově 46 tisíc zhlédnutí (244 odběratelů)

YouTube kanál SKAV 
nový YouTube kanál SKAV (od července 2020 4 videa, celkem přes 700 zhlédnutí)

https://skav.cz/
http://desateroskav.cz/
http://uspechzaka.cz
https://ucimekvalitne.cz/2021/
http://facebook.com/SKAVos
https://www.facebook.com/uspechzaka
https://slideslive.com/skav
https://www.youtube.com/channel/UCHrhDZrR9xrhOHZbuVt8GCQ
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3. 1. Poslání SKAV 

SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a sdružení usilující o podporu 
a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogický-
mi iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Aktuálně sdružuje 
31 členských organizací. Posláním SKAV je dle platných stanov usilovat prostřednictvím podpory 
rozvoje vzdělávání o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým 
bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Smyslem 
vzdělávání je podle členů spolku, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo 
ve společnosti a prožít spokojený život. Členové spolku se shodují na souboru základních principů 
(Desateru o vzdělávání), které se týkají vzdělávání v průběhu celého života, a ve svých činnostech 
usilují o jejich naplnění. SKAV organizuje pravidelné Kulaté stoly SKAV a EDUin, koordinuje iniciativu 
Úspěch pro každého žáka a je páteřní organizací pro projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+.
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SKAV má 31 členských organizací, z toho 24 členů s plným členstvím, kteří mají právo spolurozho-
dovat o směřování SKAV, 7 členů s přidruženým členstvím, kteří mají právo se účastnit všech aktivit 
SKAV, ale vzdali se práva hlasovat o důležitých záležitostech SKAV, 5 čestných členů (fyzické osoby, 
které také nemají hlasovací právo) a 3 organizace se statusem čekatele (které mají lhůtu jednoho 
roku, kdy se zapojují do aktivit SKAV, aby se seznámily s jeho fungováním, než se hlasuje o jejich 
členství). Více ve Stanovách SKAV. Právní subjektivita SKAV: spolek.

3. 3. Struktura členské základny 

3. 2. Hlavní činnosti spolku 

• Podporovat vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, státní správou 
a samosprávou.

• Koordinovat postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve vzdělávání a prosa-
zovat 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.
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Členové Výkonného výboru (podle stanov platných do 24. 9. 2020):
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (mandát ukončen 1. 9. 2020)
Ing. Judita Kapicová
Mgr. Lukáš Kohoutek (mandát ukončen 22. 6. 2020)
Mgr. Milan Kotík
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (mandát ukončen 11. 11. 2020)

3. 4. Organizační struktura  

Členové Kontrolního výboru (podle stanov platných od 25. 9. 2020,  
zvoleni 12. 11. 2020):
Ing. Judita Kapicová
Mgr. Michal Kaderka
Mgr. Milan Kotík / předseda

Funkci ředitelky i nadále vykonávala Mgr. Silvie Pýchová.
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3. 5. Členské organizace, 
čestní členové a čekatelé Stav k 31. 12. 2020

Členské organizace 

AISIS 
zástupce: Milan Kotík 

Asociace lesních mateřských škol 
zástupkyně: Tereza Valkounová

Asociace malých inovativních škol
zástupce: Jan Sýkora

Asociace Montessori ČR 
zástupkyně: Zuzana Kašparová

Asociace pro domácí vzdělávání 
zástupkyně: Judita Kapicová

Asociace předškolní výchovy 
zástupkyně: Ivana Lacinová

Asociace svobody učení 
zástupce: Jiří Košárek

Asociace waldorfských škol ČR 
zástupce: Tomáš Kuba

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání 
zástupce: Václav Šneberger

Česká asociace science center 
zástupce: Petr Desenský

Česká odborná společnost  
pro inkluzivní vzdělávání 
zástupkyně: Lenka Hečková

Expertní komora kariérového  
poradenství
zástupkyně: Kateřina Lesová

Institut pro podporu inovativního  
vzdělávání 
zástupce: Jan Kysela

JA Czech 
zástupce: Martin Smrž

Jednota školských informatiků 
zástupce: Bořivoj Brdička

JOB 
zástupkyně: Petra Keprtová

Jules a Jim 
zástupce: Lukáš Kohoutek
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Kritické myšlení 
zástupkyně: Kateřina Šafránková

Lipka 
zástupkyně: Hana Mikulicová

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
zástupce: Tomáš Vokáč

Montessori ČR
zástupkyně: Jana Udatná

NaZemi 
zástupkyně: Kristýna Hrubanová

Otevřeno 
zástupce: Daniel Pražák

Post Bellum
zástupkyně: Mája Benešová

Projekt Odyssea 
zástupce: Dobroslav Šrámek

Schola Empirica 
zástupkyně: Egle Havrdová 

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina 
zástupce: Jiří Kulich

Step by step ČR
zástupkyně: Iveta Pasáková

TEREZA
zástupce: Petr Daniš

Učitelská platforma
zástupkyně: Dagmar Škorpíková

Ústav pro studium totalitních režimů
zástupce: Vojtěch Ripka

Čestní členové

Jana Hrubá 
Jindřich Kitzberger
Jan Kovařovic 
Jana Nováčková 
Zdena Vildová 

Čekatelé

Česká středoškolská unie 
Viktor René Schilke

Skutečně zdravá škola
Tom Václavík

Výluka
Sandra Ort Feyglová
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Czech
A Member of JA Worldwide

V roce 2020 působilo ve SKAV dohromady 31 členských organizací a 5 čestných členů. Během roku 
2020 byly přijaty 3 členské organizace (Expertní komora kariérového poradenství, Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno a Schola Empirica), 1 organizace ze SKAV odešla (Člověk 
v tísni) a byli schváleni 3 čekatelé (Česká středoškolská unie, Skutečně zdravá škola a Výluka).
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3. 6. Ohlédnutí našich členů  
za rokem 2020

„SKAV je pro mě jistota v procesu transformace 
českého vzdělávání.“ 
Petra Mazancová / Učitelská platforma 

„SKAV vnímám jako určitý stabilní a  jasně sví-
tící maják v bouřlivém roce 2020 (a nejenom 
v něm). Je mi sympatické, že je konzistentní, 
pomáhá často nasvěcovat témata, na která se 
zapomíná, a  je společenstvím lidí a organizací 
usilujících o pozitivní změnu a něco pro ni také 
jsou ochotni udělat.“ 
Daniel Pražák / Otevřeno 

„Díky SKAV a projektu Partnerství se rozpohy-
bovala soukolí koleček myšlenek, organizací, vizí 
a plánů. Je inspirativní být u toho.“ 
Petr Naske / Jednota školských informatiků 

„SKAV je vzorem pro sebereflexi organizace. 
V roce 2020 dokázal zvládnout vnitřní krizi, kte-
rá přispěla k aktualizaci rozhodovacích procesů, 
má nové kvalitní stanovy a komunikační pravidla, 
která nejsou formalitou, ale živým nástrojem. 
Navenek je SKAV organizací, která nechybí u nej-
důležitějších jednání. Zároveň nese témata, která 
jsou pro kvalitu vzdělávání v České republice 
zásadní a dosud jim chyběla systémová podpo-

ra. SKAV ji dokázal zajistit, a to i finančně, což 
je velká naděje, že se vzdělávání může účinně 
vymanit z některých dlouhotrvajících potíží.“ 
Tereza Valkounová / Asociace lesních mateř-
ských škol 

„SKAV je platforma s ambicí na systémové změ-
ny, v roce 2020 k tomu učinil několik důležitých 
kroků – například projektem Partnerství nebo 
realizací konference Úspěch pro každého žáka 
a Veletrhu pro MAS/MAP nasvítila podobu kva-
litativní změny ve vzdělávání. Cením si také 
zviditelnění tématu wellbeingu v českých ško-
lách a hájení rovných příležitostí a zájmů dětí 
v distanční výuce.“ 
Iveta Pasáková / Step by Step ČR 

„Oceňuji především aktivity SKAV reagující na 
aktuální situaci a problémy v důsledku pande-
mie covidu a zakládající a koordinační roli SKAV 
v projektu Partnerství 2030+.“ 
Lenka Hečková / ČOSIV 

„Zdá se mi, že SKAV dokázal v tomto těžkém roce 
reagovat na covidovou krizi například otevřením 
problematiky wellbeingu, ale současně zvládl 
posouvat do centra dění i další témata (zejména 
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„SKAV je místem sdílení a společné práce organiza-
cí, které zajímá budoucnost českého školství. Pro 
Výluku je zapojení do organizace důležitým krokem, 
protože si uvědomujeme, že jen díky spolupráci 
může být náš (společný) dopad větší.“ 
Jana Fryzelková / Výluka 

„I v roce 2020 SKAV aktivně pracoval s priorit-
ními tématy z oblasti vzdělávání, podporoval 
spolupráci různých aktérů ve vzdělávání a roz-
víjel projektové činnosti zaměřené na vybrané 
oblasti.“ 
Kateřina Lesová / Expertní komora kariérového 
poradenství 

„Pro Asociaci malých inovativních škol je SKAV 
místo, kde můžeme kultivovat svoje názory na vzdě-
lávání s komunitou vzdělaných, moudrých a lidsky 
vstřícných kolegů.“ 
Jan Sýkora / Asociace malých inovativních škol 

„Velmi oceňuji proniknutí SKAV mezi významné 
aktéry úsilí o změny ve vzdělávání díky dlouho-
dobé a cílevědomé práci a neutuchající aktivitě 
vedení i členů SKAV.“ 
Jana Hrubá / čestná členka 

„Největší přínos vidíme v tom, jak SKAV akcentuje 
priority Strategie 2030+ a věci spojené se vzdě-
lávací politikou, jdeme jedním směrem.“ 
Petra Keprtová, Jana Stejskalová / JOB

takzvané vedení ze středu). Díky projektu Part-
nerství mi přijde, že se tu nastavuje jiná kultura 
systémových změn, založená na dlouhodobé 
spolupráci a společné odpovědnosti.“ 
Hana Mikulicová / Lipka 

„Přínos SKAV vnímám zejména v koncepčním 
uchopení témat v  rámci projektu Partnerství 
(wellbeing, střední článek), která se smysluplně 
promítají do dalších činností SKAV.“
Magdalena Benešová / Post Bellum 

„SKAV dlouhodobě kultivuje vzdělávání v České 
republice. Připomínkování Strategie vzdělávání 
2030+, zahájení projektu Partnerství a něko-
lik zajímavých kulatých stolů jsou jen některé 
z mnoha věcí, které SKAV v  roce 2020 stihl. 
Díky.“ 
Tomáš Kuba / Asociace waldorfských škol 

„Velmi oceňuji, že SKAV dokázal v roce 2020 rychle 
reagovat na nastalou situaci a uspořádal kulaté 
stoly na témata, která výrazně přispěla odborné 
veřejnosti a pedagogům zvládnout online výuku.“ 
Petr Desensk / Česká asociace science center

„SKAV se mění z partičky lidí, které baví disku-
tovat o vzdělávání, ve stabilní a respektovanou 
sílu, jejíž význam ve vzdělávací praxi i politice 
pomalu narůstá.“
Milan Kotík / AISIS 

„Je výborné, že SKAV rychle zareagoval na pro-
blémy distanční výuky.“ 
Ivana Lacinová / Asociace předškolní výchovy 





Členská  
konference SKAV  

leden 2020
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3. 7. Tým SKAV

Složení týmu SKAV:

Silvie Pýchová 
ředitelka SKAV a koordinátorka iniciativy  
Úspěch pro každého žáka

Barbora Vobořilová
tajemnice SKAV

Zdeňka Andělová
office manažerka

Monika Mrňávková
produkční manažerka iniciativy  
Úspěch pro každého žáka

Jakub Novák
manažer projektu Partnerství 2030+

Tamara Kováčová
manažerka advokačních aktivit

Magda Bartošová
koordinátorka odborné podpory pro Ústecký 
a Karlovarský kraj

Lenka Felcmanová
vedoucí expertka Pracovní skupiny Wellbeing 
v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 
2030+

Vladimír Srb
vedoucí expert Pracovní skupiny Střední článek 
v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 
2030+

Zleva: Barbora Vobořilová (tajemnice SKAV), 
Zdeňka Andělová (manažerka kanceláře SKAV), 
Silvie Pýchová (ředitelka SKAV) a Jakub Novák 
(manažer projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+)
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3. 8. Partneři SKAV
Partneři SKAV rámci iniciativy  
Úspěch pro každého žáka
Centrum současného umění DOX
EDUin
MŠMT
Nadace České spořitelny
Pomáháme školám k úspěchu

Finanční partneři projektu  
Partnerství pro vzdělávání 2030+
Nadace České spořitelny
Nadace RSJ

Finanční partneři iniciativy  
Úspěch pro každého žáka
Pomáháme školám k úspěchu
Nadace České spořitelny

Partneři SKAV v rámci projektu  
Partnerství pro vzdělávání 2030+
Asociace krajských vzdělávacích zařízení
Asociace ředitelů ZŠ
Česká rada dětí a mládeže
ČOSIV
Nadační fond Eduzměna
Národní síť Místních akčních skupin
MŠMT (konzultační partner)
Česká školní inspekce (konzultační partner)

Finanční partneři dalších aktivit SKAV
Nadace České spořitelny (kmenová  
činnost SKAV)
Nadace BLÍŽKSOBĚ (filmové zpracování  
Desatera SKAV)

Mediální partneři SKAV
EDUin
Časopis Řízení školy

Partneři SKAV v rámci platformy  
Měj se k světu a projektu NeoN 
Glopolis, Česká ženská lobby, DEMAS, FoRS – 
České fórum pro rozvojovou spolupráci, Konsor-
cium organizací pracujících s migranty v České 
republice, PROUD – Platforma pro rovnopráv-
nost, uznání a diverzitu a Zelený kruh



Činnosti SKAV 
v roce 2020

4
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4. 1. Popis aktivit

Kmenová činnost SKAV

V rámci kmenové činnosti SKAV probíhaly v roce 2020 pravidelné každoměsíční členské konference, 
které se od října změnily podle nových stanov na odborné konference. Členové SKAV se také v hoj-
ném počtu sešli na dvoudenním strategickém výjezdu na přelomu července a srpna. Pro průběžné 
sdílení informací se členy jsme zprovoznili intranet Podio a členské organizace dostávají pravidelný 
informační servis prostřednictvím newsletteru SKAV. Pro odbornou veřejnost SKAV organizoval v mi-
nulém roce pravidelné Kulaté stoly SKAV a EDUin, které jsme převedli do online formátu. Na jaře 
jsme pořádali také mimořádnou sérii česko-slovenských debat ke vzdělávání v době covidu. Během 
roku jsme vydali tři odborná stanoviska (Doporučení k online výuce, Slabá místa řízení vzdělávání 
v koronakrizi a Pojetí revize RVP dle SKAV). Pustili jsme se rovněž do přípravy filmového zpracování 
Desatera SKAV za finanční podpory Nadace BLÍŽKSOBĚ, ale tuto aktivitu jsme vzhledem k zavřeným 
školám museli prozatím pozastavit. SKAV také vydal během minulého roku deset tiskových zpráv. 
A jsme rovněž zapojeni v Plánovací komisi OP VVV a Přípravném výboru OP JAK. Aktivně se také 
účastníme mezirezortní spolupráce v rámci platformy Měj se k světu a projektu NeoN.

Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Iniciativa Úspěch pro každého žáka byla zahájena v roce 2013 pěti zakladatelskými organizacemi 
(SKAV, MŠMT, EDUin, Pomáháme školám k úspěchu a DOX). Od roku 2018 ji finančně podporuje také 
Nadace České spořitelny. Tato iniciativa, kterou SKAV koordinuje, se zaměřuje na následující dlouho-
dobé cíle: 1. Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.  
2. Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele. 3. Být dobrými 
lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému. V roce 2020 jsme v rámci 
iniciativy organizovali osmý ročník Konference Úspěch pro každého žáka, dále jarní a podzimní Setkání 
lídrů nad specifickými tématy (Střední článek ve vzdělávání 10. 3. 2020 a Wellbeing ve vzdělávání  
22. 9. 2020) a vydali jsme dva překlady odborných textů Andyho Hargreavese, který byl také hlavním 
řečníkem na konferenci Úspěch pro každého žáka. Iniciativa Úspěch pro každého žáka je dlouhodobě 
rozvíjena pracovní skupinou složenou z jejích zakladatelů, která se schází každý měsíc a společně 
plánuje a vyhodnocuje realizované aktivity.

https://skav.cz/kulate-stoly/
https://skav.cz/cesko-slovenske-online-debaty/
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stanovisko_online_vyuka2020_a4_final.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/06/Slab�-m�sta-ޒzen�-vzd�l�v�n�-v-korona-krizi_ke-korektu�e.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/06/Slab�-m�sta-ޒzen�-vzd�l�v�n�-v-korona-krizi_ke-korektu�e.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/11/SKAV_stanovisko_Pojeti-revize-RVP_listopad2020_A4_3.pdf
https://skav.cz/tiskove-zpravy/
https://glopolis.org/odolna-obcanska-spolecnost/infrastruktura-pro-spolupraci-napric-neziskovym-sektorem-neon/
https://uspechzaka.cz/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://uspechzaka.cz/10-3-2020-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/22-9-2020-setkani-lidru-wellbeing-ve-vzdelavani-jak-mu-rozumime-a-proc-se-mu-venovat/
https://uspechzaka.cz/preklady/
https://uspechzaka.cz/o-nas/struktura-iniciativy-uspech-pro-kazdeho-zaka/
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Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ propojuje sedm významných platforem ve vzdělávání 
(Asociaci krajských vzdělávacích zařízení, Asociaci ředitelů ZŠ, Českou radu dětí a mládeže, ČOSIV, 
Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin a SKAV) ke koordinované spolupráci na 
hlavních cílech vládou schválené Strategie 2030+. Spojuje je dlouhodobý cíl zlepšovat učení dětí, jejich 
wellbeing a rovné šance ve vzdělávání v České republice. Zapojené organizace spolupracují podle 
principů kolektivního dopadu na těchto specifických cílech: zavedení efektivního systému vedení 
škol v územích (střední článek) a systému opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychoso-
ciálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském 
životě (wellbeing). Spolupráci zahájily výše uvedené organizace podpisem Memoranda o Partnerství 
2030+ v červnu 2020. K oběma řešeným oblastem byly ustaveny dvě pracovní skupiny: PS Střední 
článek a PS Wellbeing. Finančními partnery projektu Partnerství 2030+ byly v roce 2020 Nadace 
České spořitelny a Nadace RSJ.

Odborná podpora MAP v Ústeckém a Karlovarském kraji

Odborná podpora MAP v Ústeckém a Karlovarském kraji je součástí iniciativy Úspěch pro každého 
žáka. Jde o koordinační podporu realizátorům Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v těchto 
dvou krajích ze strany SKAV. Cílem této aktivity je vybudovat silnou síť realizátorů MAP a ředitelů 
škol se sdílenou vizí úspěchu pro každého žáka napříč těmito dvěma kraji. Cílovou skupinou jsou tedy 
manažeři sedmnácti MAPů a ředitelé škol z těchto území. V roce 2020 jsme v rámci této aktivity 
zorganizovali sérii webinářů a v prosinci průběžná podpora vyústila v Minikonferenci pracovních 
skupin pro rovné příležitosti napříč MAPy Ústeckého a Karlovarského kraje na téma Žáci se sociálním 
znevýhodněním v distanční výuce. Celkově se akcí v rámci podpory MAP v Ústeckém a Karlovarském 
kraji v minulém roce zúčastnilo přes dvě stě účastníků z těchto dvou krajů. Více informací o této 
aktivitě je k dispozici zde.

https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://uspechzaka.cz/preklady/kolektivni-dopad/
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/02/SKAV_Memorandum_Partnerstvi_Governance_leden2021_A4_jednostrany_BEZORGANIZACI_web.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/02/SKAV_Memorandum_Partnerstvi_Governance_leden2021_A4_jednostrany_BEZORGANIZACI_web.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/12/SEZNAM-CLENU-PRACOVNI-SKUPINY-STREDNI-CLANEK-3.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/12/SEZNAM-CLENU-PRACOVNI-SKUPINY-STREDNI-CLANEK-3.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/12/SEZNAM-CLENU-PRACOVNI-SKUPINY-WELLBEING-1.pdf
https://skav.cz/uspech-pro-kazdeho-zaka/


4. 2. Úspěchy SKAV  
v roce 2020 v číslech
11 členských konferencí SKAV, 
z toho 3 odborné konference 
SKAV (podle nových stanov)

5 Kulatých stolů SKAV 
a EDUin (30–80 účastníků)

1792 zhlédnutí videozá-
znamů z Kulatých stolů SKAV 
a EDUin na YouTube v  roce 
2020 

7 česko-slovenských online de-
bat – Nouzový stav ve vzdělává-
ní / řešení a příležitosti v ČR a SR 

1293 zhlédnutí videozázna-
mů z česko-slovenských online 
debat 

3 publikovaná odborná sta-
noviska (Pojetí revize RVP dle 
SKAV, Slabá místa řízení vzdě-
lávání v koronakrizi, Doporuče-
ní SKAV školám k online výuce)

350 účastníků na konferen-
ci Úspěch pro každého žáka 
2020. Společně to zvládneme, 
online

40 účastníků online Pre-
-meetingu s Andym Hargreave- 
sem 

3 rozhovory s  našimi za-
hraničními hosty v  médiích 
(s  A.  Hargreavesem v  HN, 
s A. Hargreavesem v Respek-
tu, s O.-P. Heinonenem v HN)

7 platforem zapojených do 
projektu Partnerství pro vzdě-
lávání 2030+ (Slavnostní pod-
pis Memoranda o Partnerství 
2030+)

9 jednání pracovní skupiny 
Úspěch pro každého žáka

5 zasedání Rady Partnerství 
v  rámci projektu Partnerství 
2030+, z toho 1 výjezdní

10 jednání pracovní skupiny 
Střední článek v rámci projektu 
Partnerství 2030+

3 jednání pracovní skupiny Well- 
being v rámci projektu Partner-
ství 2030+

2 setkání lídrů v rámci inicia-
tivy Úspěch pro každého žáka 
(na témata Střední článek 
a Wellbeing)

11 zasedání výboru SKAV: 8× 
Výkonného výboru a 3× zase-
dání Kontrolního výboru (podle 
nových stanov)

6 publikací: 2 analýzy k té-
matům Střední článek a Well-
being, editace materiálu Sdíle-
né priority 2030+, 2 překlady 
odborných textů Andyho Har-
greavese a materiál vzniklý 
v rámci projektu Partnerství 
pro vzdělávání 2030+ Těšíme 
se do školy 

200 účastníků vzděláva-
cích akcí pro MAPy v Ústec-
kém a Karlovarském kraji

10 tiskových zpráv SKAV
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https://skav.cz/kulate-stoly/
https://skav.cz/kulate-stoly/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KVp1RMdVDDDADXtdTE7_ACEDjzQcO3i
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KVp1RMdVDDDADXtdTE7_ACEDjzQcO3i
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stanovisko_online_vyuka2020_a4_final.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stanovisko_online_vyuka2020_a4_final.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stanovisko_online_vyuka2020_a4_final.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stanovisko_online_vyuka2020_a4_final.pdf
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://slideslive.com/skav/premeeting-s-andym-hargreavesem-2020
https://slideslive.com/skav/premeeting-s-andym-hargreavesem-2020
https://slideslive.com/skav/premeeting-s-andym-hargreavesem-2020
https://archiv.ihned.cz/c7-66853990-n9m7t-700f1ff54d8b450?fbclid=IwAR0BAbg6h9SN9dGQXpR_lqA9ItO3CDqR4k68I5as3oRQIhE5TOK5WtLKbLs
https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-covidu-ucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici?fbclid=IwAR1TG3J2egFYguTcd_mpEvw_7tXpjJyjRg8bdygZyFeRtB6MVczhIrswb_g
https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-covidu-ucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici?fbclid=IwAR1TG3J2egFYguTcd_mpEvw_7tXpjJyjRg8bdygZyFeRtB6MVczhIrswb_g
https://archiv.ihned.cz/c7-66838520-oisaa-d529cde7463631f?fbclid=IwAR2vvDmtlDGRkEjqwTegv7p5udKWOSVyoO-bc4BvEjAZhjnbzitW3yFGmLU
https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=HE6WPey-7QA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HE6WPey-7QA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HE6WPey-7QA&t=3s
https://uspechzaka.cz/10-3-2020-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/22-9-2020-setkani-lidru-wellbeing-ve-vzdelavani-jak-mu-rozumime-a-proc-se-mu-venovat/
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/04/skav_stredni-clanek_a4_kveten2020_3_cb.pdf
https://uspechzaka.cz/wp/wp-content/uploads/2020/12/SKAV_Setkani-lidru_A4_listopad_2020_4_final.pdf
https://uspechzaka.cz/wp/wp-content/uploads/2020/12/SKAV_Setkani-lidru_A4_listopad_2020_4_final.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/07/Sd%C3%ADlen%C3%A9-priority-2030-v0620.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/07/Sd%C3%ADlen%C3%A9-priority-2030-v0620.pdf
https://uspechzaka.cz/preklady/
https://uspechzaka.cz/preklady/
https://uspechzaka.cz/preklady/
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/12/Tesime-se-do-skoly.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2020/12/Tesime-se-do-skoly.pdf
https://skav.cz/tiskove-zpravy/


Zasedání + podpis 
Memoranda 

o Partnerství pro 
vzdělávání 2030+

https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/


Konference  
Úspěch pro každého 
žáka 2020. Společně 

to zvládneme – 
ONLINE

https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
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Setkání lídrů.  
Střední článek 
regionálního  
školství v ČR.  

Proč? Jak?
10. 3. 2020

https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/
https://uspechzaka.cz/10-3-2019-setkani-lidru-stredni-clanek-regionalniho-skolstvi-v-cr-proc-jak/


33

Kulaté stoly SKAV 
a EDUin 2020

Foto z Kulatého stolu 
na téma: Nakolik dnešní 
maturita odpovídá cílům 

vzdělávání? 

https://skav.cz/kulate-stoly/
https://skav.cz/kulate-stoly/




Výjezd SKAV
21.–22. 7. 2020



Finance

5
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5. 1. Finanční podpora  
SKAV, z. s., v roce 2020 

Nadace České spořitelny 5 050 000 Kč
Nadace BLÍŽKSOBĚ 150 000 Kč
Pomáháme školám k úspěchu 400 000 Kč
Nadace RSJ 500 000 Kč

Finanční partneři

Děkujeme dárcům, protože 
poskytnuté dary umožnily 
SKAV realizovat naplánova-
né aktivity!
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5. 2. Zpráva o hospodaření –  
stav k 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty

Název ukazatele Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. NáKLADY 5 741 5 741

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 139 3 139

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 104 104

5. Náklady na reprezentaci 56 56

6. Ostatní služby 2 979 2 979

III. Osobní náklady 2 595 2 595

10. Mzdové náklady 2 112 2 112

11. Zákonné sociální pojištění 477 477

13. Zákonné sociální náklady 6 6

IV. Daně a poplatky 4 4

15. Daně a poplatky 4 4

V. Ostatní náklady 3 3

19. Kurzové ztráty 3 3

Náklady celkem 5 741 5 741

Čísla jsou uvedena v tisících Kč.
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Název ukazatele Činnosti

hlavní hospodářská celkem

B. VýNOSY 5 915 5 915

II. Přijaté příspěvky 87 87

4. Přijaté členské příspěvky 87 87

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 130 130

Tržby za vlastní výkony a za zboží 130 130

IV. Ostatní výkony 5 698 5 698

9. Zůčtování fondů 5 698 5 698

Výnosy celkem 5 915 5 915

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 174 174

D. Hospodářský výsledek po zdanění 174 174
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Rozvaha

AKTIVA řádek
b

Stav k prvnímu  
dni účet. období

Stav k poslednámu 
dni účet. období

1 2

B. Krátkodobý majetek celkem 041 1 920 3 203

B.II. Pohledávky celkem 052 4 191

11. Ostatní daně a poplatky (345) 063 4

18. Dohadné účty aktivní (388) 070 191

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 1 916 3 012

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 073 6  

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 075 1 910 3 012

Aktiva celkem (ř. 1+41) 085 1 920 3 203
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PASIVA řádek
b

Stav k prvnímu  
dni účet. období

Stav k poslednámu 
dni účet. období

3 4

A. Vlastní zdroje celkem 086 1 735 2 503

A.I. Jmění celkem 087 1 651 2 245

1. Vlastní jmění (901) 088 241

2. Fondy (911) 089 1 651 2 004

A.II. Výsledek hospodaření celkem 091 84 258

1. Účet hospodářského výsledku 092  174

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931) 093 84

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094 84

B. Cizí zdroje 095 185 700

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 098 2

6 Dohadné účty pasivní (389) 104 2

B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 185 438

1. Dodavatelé (321) 107 86 49

4. Ostatní závazky (325) 110 2

5. Zaměstnanci (331) 111 62 249

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) 113 22 89

9. Ostatní přímé daně (342) 115 14 49

17. Jiné závazky (379) 123 1

B.IV. Jiná pasiva celkem 130 260

1. Výdaje příštích období (383) 131 260

Pasiva celkem    (ř.86+95) 134 1 920 3 203
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