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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 2021 byl v oblasti vzdělávání opět plný výzev, 
o to náročnější to bylo pro organizaci typu Stálá 
konference asociací ve vzdělávání (SKAV), která 
se při rozvoji vzdělávání zaměřuje na dlouhodobé 
cíle. Samozřejmě že svými aktivitami reagujeme 
i na aktuální situaci ve vzdělávání, ale naše spo-
lečné cíle aspirují na komplexní proměnu vzdělá-
vání, takovou, která bude odpovídat dynamickému 
vývoji společnosti, ale také vědním poznatkům. 
Jak si tuto proměnu představujeme, je ukotve-
no v dokumentu, kde jsou pojmenovány principy 
sdílené všemi našimi členskými organizacemi (viz 
Desatero SKAV). Aby taková transformace mohla 
nastat, je nutná koordinovaná spolupráce mno-
ha nezávislých aktérů, kteří mají vliv na rozvoj 
vzdělávání v České republice. To byl také důvod, 
proč jsme společně s dalšími šesti významnými 
platformami ve vzdělávání založili v roce 2020 
Partnerství pro vzdělávání 2030+, pro které SKAV 
mimo jiné vytváří i páteřní podporu. Máme radost 
z toho, že se v roce 2021, který byl pro rozjezd 
Partnerství 2030+ klíčový, podařilo rozvinout vel-
mi intenzivní spolupráci mezi téměř dvěma desít-
kami organizací, a to včetně Ministerstva školství 
a České školní inspekce v roli konzultačních part-
nerů. Zároveň se takovýto typ spolupráce všichni 
neustále učíme a pravidelně reflektujeme, nakolik 
se nám to daří. 

Velkým okamžikem loňského roku pro nás byla 
příležitost dostat se do kontaktu s Michaelem 
Fullanem, celosvětově uznávaným odborníkem 
na reformy vzdělávání. A bylo pro nás velkou ctí, 

když jsme ho mohli jako hlavního řečníka přivítat 
na konferenci Úspěch pro každého žáka. U této 
příležitosti jsme také vydali překlady jeho dvou 
významných odborných textů do češtiny. Konfe-
rence Úspěch pro každého žáka už má za sebou 
devět ročníků a stala se z ní tradice v oblasti 
vzdělávací politiky. Tím, že je konference nositel-
kou vize, že ve vzdělávání jde o úspěch každého 
jednotlivého žáka, že máme neustále usilovat o to, 
aby každý žák denně ve škole zažíval osobní i spo-
lečný úspěch, plně rozvíjel svůj potenciál a zod-
povědně si nacházel své místo na světě, se stala 
určitou dlouhodobou hodnotovou kotvou v oblasti 
vzdělávací politiky. Že to není běžná záležitost, 
vidíme v rámci spolupráce se slovenským SKAV, 
který vznikl po vzoru našeho českého SKAV. Vzni-
kl právě proto, že na Slovensku chyběla platforma, 
která by nastolila dlouhodobou vizi a rozvíjela 
kontinuitu spolupráce při rozvoji vzdělávání. To, 
že má SKAV, který je střešní platformou sdružující 
tři desítky organizací působících ve vzdělávání, 
za se sebou už více než dvacetiletou tradici, není 
tedy samozřejmostí. Funguje to díky dovednosti 
členů SKAV i členů našeho týmu vzájemně si 
naslouchat, snaze hledat konsenzus, ochotě si 
na sebe najít společný čas a otevřenosti neustále 
se od sebe navzájem učit. 

Tak ať to SKAV a všem organizacím, které usilují 
o úspěch pro každého žáka v ČR, co nejdéle vydrží!

Silvie Pýchová
ředitelka SKAV, z. s.

https://desateroskav.cz/
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„SKAV je jediné na vzdělávání orientované 
sdružení schopné dosáhnout konsenzu 
na stanoviscích, ke kterým mají členové 
odlišný postoj.“

„Největším přínosem SKAV je to, že 
sdružuje různé vzdělávací subjekty 
a umožňuje jim diskuzi nad aktuálními 
problémy, sjednocuje je do určité míry 
a hledá průsečíky, soulad v tématech 
vzdělávacích oblastí.“ 

„Know-how je v lidech – oceňuji zejména 
expertízu a čas osob, které se aktivitám 
SKAV věnují. Mám příležitost se od nich 
a jejich organizací mnohému naučit.“

„SKAV ustavičně přináší do našeho malého 
českého rybníku špičkové know-how 
a inspiraci ze světa. Setkání s předním 
kanadským expertem Michaelem Fullanem 
na konferenci Úspěch pro každého 
žáka formovalo mé přemýšlení, o jakou 
transformaci vzdělávání máme usilovat.“

Bořivoj Brdička 
Jednota školských 
informatiků

Dagmar Škorpíková 
Učitelská platforma

Iveta Pasáková 
Step by Step ČR

Petr Daniš 
TEREZA
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„SKAV sdružuje organizace, které chtějí 
nebo již provádějí skutečnou změnu 
podstaty našeho vzdělávání. To, že tyto 
organizace dokážou pracovat společně 
a najít konsenzus v mnoho otázkách, 
kde mají třeba trochu jiné názory, by 
mohlo jít příkladem ostatním sdružením či 
organizacím.“

„Skvělá komunita, co má tah 
na branku.“ 

Tomáš Vokáč 
Mezinárodní cena  
Vévody z Edinburghu 

„Jako čekatelé a nováčci ve SKAV 
možná oceňujeme věci, které už jsou pro 
matadorské organizace samozřejmé. Tedy 
to, s jakým zápalem všichni společně 
chceme dosáhnout změny ve školství. 
V tomto kontextu je klíčové zejména naše 
zapojení do projektu Partnerství 2030+ 
i budování advokační strategie SKAV.“

Jana Fryzelková 
Výluka

Martin Smrž 
JA Czech

„Profesionalizace, spolupráce 
a radost ze setkávání a dobré 
práce.“

Jan Sýkora 
Asociace malých  
inovativních škol
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„SKAV představuje platformu pro sdílení 
rozličných názorů a přijímání dohod 
napříč celým spektrem pedagogických 
přístupů a směrů. Vytváří potřebný 
svorník stability v dnešní názorově 
(mnohdy nesmiřitelně) rozdělené době.“

Jindřich Monček 
Institut pro podporu 
inovativního vzdělávání

„Podpora donorů umožnila profesionalizaci 
SKAV, která je při rostoucím počtu 
členů nezbytná. Zlepšila se komunikace 
s veřejností i informovanost členů. Více 
zástupců organizací se zapojuje do 
různých aktivit.“

Jana Hrubá 
čestná členka SKAV
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3. 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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3. 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

partnerstvi2030+.cz /  web Partnerství 2030+

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

facebook.com/SKAVcz  /  facebooková stránka SKAV

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

facebook.com/partnerstvi /  facebooková stránka Partnerství 2030+

SlidesLive kanál SKAV  /  video kanál s výstupy SKAV

YouTube kanál SKAV  /  YouTube kanál SKAV

YouTube kanál Iniciativa /  YouTube kanál iniciativa Úspěch pro každého žáka

https://skav.cz/
http://desateroskav.cz/
http://uspechzaka.cz
https://partnerstvi2030.cz/
https://ucimekvalitne.cz/2021/
https://www.facebook.com/SKAVcz
https://www.facebook.com/uspechzaka
https://www.facebook.com/Partnerstvi2030
https://slideslive.com/skav
https://www.youtube.com/channel/UCHrhDZrR9xrhOHZbuVt8GCQ
https://www.youtube.com/channel/UCq7RF6Z9mRPbbS640C_7a1Q
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4. 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 
33 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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Na konci roku 2021 měl SKAV 32 členských organizací, z toho 24 členů s plným členstvím, kteří 
mají právo spolurozhodovat o směřování SKAV, 8 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 5 organizací 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). V roce 2021 se 2 organizace staly novými členy SKAV (Česká středoškolská 
unie a Výluka) a jedna organizace SKAV dobrovolně opustila (Asociace svobody učení).
Právní subjektivita SKAV: spolek. Více ve Stanovách SKAV. 

4. 2. Struktura členské základny 

4. 3. Organizační struktura 
Členové Kontrolního výboru (podle stanov platných do 24. 9. 2020):
Judita Kapicová 
Michal Kaderka
Milan Kotík / předseda

Funkci ředitelky i v tomto roce vykonávala Silvie Pýchová.
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4. 4. Členské organizace, 
čestní členové a čekatelé Stav k 31. 12. 2021

Členské organizace 

AISIS 
zástupce: Milan Kotík 

Asociace lesních mateřských škol 
zástupkyně: Tereza Valkounová

Asociace malých inovativních škol
zástupce: Jan Sýkora

Asociace Montessori ČR 
zástupkyně: Miroslava Vlčková

Asociace pro domácí vzdělávání 
zástupkyně: Judita Kapicová

Asociace předškolní výchovy 
zástupkyně: Ivana Lacinová

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

Česká středoškolská unie
zástupce: Ondřej Nováček

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 
zástupkyně: Pavla Táborská
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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 
zástupkyně: Věra Korousová

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

Výluka (členem od 10. 12. 2021)
zástupkyně: Sandra Ort Feyglová

Čestní členové

Jana Hrubá 
Jindřich Kitzberger
Jan Kovařovic 
Jana Nováčková 
Zdena Vildová 
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Czech
A Member of JA Worldwide

V roce 2021 působilo ve SKAV dohromady 32 členských organizací a 5 čestných členů. Během roku 
2021 byly přijaty 2 členské organizace (Česká středoškolská unie a Výluka), 1 organizace ze SKAV 
odešla (Asociace svobody učení) a byl schválen 1 čekatel (uMĚNÍM).

spolek 
pro inovace
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4. 5. 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

Klára Červinková
administrativní a produkční podpora 
SKAV a Partnerství 2030+

Lenka Drchotová
finanční manažerka

Jakub Novák
manažer projektu Partnerství 2030+ 

Radka Hrdinová
PR SKAV

Michaela Adamcová
PR sociálních sítí 

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+
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4. 6. Partneři SKAV
Partneři SKAV rámci iniciativy  
Úspěch pro každého žáka
Centrum současného umění DOX
EDUin, o. p. s.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Nadace České spořitelny
Pomáháme školám k úspěchu, o. p.s.

Finanční partneři Partnerství  
pro vzdělávání 2030+
Nadace České spořitelny
Porticus
RSJ Foundation
Nadace Lilie a Karla Janečkových

Finanční partneři iniciativy  
Úspěch pro každého žáka
Nadace České spořitelny
Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.

Partneři SKAV v Partnerství 
pro vzdělávání 2030+
Asociace krajských vzdělávacích zařízení 
Asociace ředitelů ZŠ
Asociace výchovných poradců
Centrum Locika
Centrum sociálních služeb Praha
Česká rada dětí a mládeže
ČOSIV
EDUin
Jednota školských informatiků
Nadační fond Eduzměna
Národní síť Místních akčních skupin
Učitelská platforma
Učitel naživo
MŠMT (konzultační partner)
Česká školní inspekce (konzultační partner)

Finanční partneři dalších aktivit SKAV
Nadace Blížksobě 
Nadace České spořitelny
Nadační fond rodiny Orlických

Mediální partneři SKAV
EDUin
Časopis Řízení školy

Partneři SKAV v rámci platformy 
Měj se k světu a projektu NeoN 
Astra, Česká rada dětí a mládeže, Česká 
ženská lobby, DEMAS, FoRS – České fórum pro 
rozvojovou spolupráci, Glopolis, Konsorcium 
organizací pracujících s migranty v České re-
publice, Platforma rozvoje NNO, PROUD – Plat-
forma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, 
Rekonstrukce státu a Zelený kruh



Činnosti SKAV 
v roce 2021
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5. 1. Popis aktivit

Kmenová činnost SKAV

V rámci kmenové činnosti SKAV probíhaly v roce 2021 pravidelné každoměsíční odborné konference 
a členské schůze. Členové SKAV se také v hojném počtu sešli na dvoudenním strategickém výjez-
du v červenci 2021. Pro odbornou veřejnost SKAV organizoval v minulém roce pravidelné online 
Kulaté stoly SKAV a EDUin. Během roku jsme vydali dvě odborná stanoviska (Jednotná přijímací 
zkouška – čas na změnu! a Prohlášení SKAV k uzavírání škol v době pandemie). SKAV také vydal 
během minulého roku 22 tiskových zpráv. Veškeré aktivity SKAV se odvíjejí od sdílených principů, 
které členské organizace společně rozvíjejí ve vzdělávání, Desatero SKAV. Členové se také shodli 
na společném advokačním tématu SKAV – podpoře wellbeingu ve vzdělávání.

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 vedle Pomáháme školám 
k úspěchu finančně podporuje také Nadace České spořitelny. Tato iniciativa, kterou SKAV koordinu-
je, se zaměřuje na následující dlouhodobé 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. 20. 4. 2021 jsme v online formě pořádali 9. ročník konference Úspěch pro každého žáka 
ucimekvalitne.cz, kde vystoupil světově uznávaný odborník na reformy vzdělávání Michael Fullan. 
Dále jsme uspořádali jarní a podzimní Setkání lídrů nad specifickými tématy (Reflexe myšlenek 
Michaela Fullana, 22. 6. 2021 a Revize RVP z různých úhlů pohledu, 16. 11. 2021). 21.–22. ledna 2021 
jsme také uskutečnili již tradiční Veletrh Úspěch pro každého žáka pro realizátory Místních akčních 
plánů. Iniciativa Úspěch pro každého žáka je dlouhodobě rozvíjena pracovní skupinou složenou z je-
jích zakladatelů, která se schází každý měsíc a společně plánuje a vyhodnocuje realizované aktivity. 

https://skav.cz/kulate-stoly/
http://t.ly/1PXl
http://t.ly/1PXl
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohlaseni-SKAV-k-uzavirani-skol-v-dobe-pandemie.pdf
https://skav.cz/tiskove-zpravy/
https://desateroskav.cz/
https://uspechzaka.cz/
https://ucimekvalitne.cz/2020/
https://uspechzaka.cz/22-6-2021-setkani-lidru-reflexe-myslenek-michaela-fullana/
https://uspechzaka.cz/22-6-2021-setkani-lidru-reflexe-myslenek-michaela-fullana/
https://uspechzaka.cz/16-11-2021-setkani-lidru-revize-rvp-z-ruznych-uhlu-pohledu/
https://uspechzaka.cz/o-nas/struktura-iniciativy-uspech-pro-kazdeho-zaka/
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Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+

SKAV je rovněž spoluzakladatelem Partnerství pro vzdělávání 2030+ a vytváří pro něj páteřní pod-
poru. Partnerství pro vzdělávání 2030+ propojuje 7 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) a dalších 7 odborných partnerů (Asociaci 
výchovných poradců, Centrum Locika, Centrum sociálních služeb Praha, EDUin, Jednotu školských 
informatiků, Učitelskou platformu a Učitele naživo) 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 ČR. Zapojené organizace spolupracují podle principů kolektivního 
dopadu na těchto specifických cílech: zavedení efektivního systému vedení škol v územích („střed-
ní článek“) a systému opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí 
a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě (wellbeing). 
K oběma řešeným oblastem byly ustaveny 2 pracovní skupiny: PS Střední článek a PS Wellbeing. 
Spolupráci zahájily zakladatelské organizace podpisem Memoranda o Partnerství 2030+ v červnu 
2020 a v dubnu 2021 se svým podpisem k Memorandu připojili odborní partneři. V roce 2021 jsme 
v rámci páteřní podpory Partnerství 2030+ například uspořádali veřejnou konzultaci ke Střednímu 
článku ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, realizovali jsme šetření na téma wellbeingu 
na školách ve spolupráci s agenturou STEM, vydali jsme překlad odborného textu Michaela Fullana 
Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku a publikaci shrnující výsledky prvního roku 
Partnerství 2030+ pod názvem Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřed-
nictvím středního článku a dalších opatření a v neposlední řadě jsme uspořádali studijní cestu do 
Nizozemska pro 32 zástupců organizací zapojených do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Od vzniku 
Partnerství pro vzdělávání 2030+ na něm v roli konzultačních partnerů spolupracují MŠMT a Česká 
školní inspekce. Finančními partnery Partnerství 2030+ byly v roce 2021 Nadace České spořitelny 
a Nadace RSJ. Veškeré výstupy jsou k dispozici na webu partnerstvi2030.cz. 

https://skav.cz/partnerstvi-pro-vzdelavani-2030/
https://uspechzaka.cz/preklady/kolektivni-dopad/
https://uspechzaka.cz/preklady/kolektivni-dopad/
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://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/12/A4_Publikace_Fullan_Spravne_hybne_sily_2021_final_nahled2.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Txe8ElRUQio
https://www.youtube.com/watch?v=Txe8ElRUQio
https://partnerstvi2030.cz/
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Odborná podpora MAP v Ústeckém a Karlovarském kraji

Další dlouhodobou aktivitou SKAV je specifická odborná podpora lídrům Místních akčních plánů 
v Ústeckém a Karlovarském kraji je součástí iniciativy Úspěch pro každého žáka. Jde o koordinační 
podporu realizátorům 18 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 úspě-
chu pro každého žáka napříč těmito dvěma kraji. V roce 2021 jsme v rámci této aktivity zorganizovali 
sérii webinářů a výcvik v leadershipu pod Zrození kmenového vůdce, který se uskutečnil částečně 
online vzhledem k epidemiologické situaci, ale podařilo se i jedno prezenční setkání 11. listopadu 2021. 
Více informací o této aktivitě je k dispozici na Podpora lídrů MAP.

https://skav.cz/podpora-lidru-map-v-usteckem-a-karlovarskem-kraji/


5. 2. Úspěchy SKAV v roce 2021 
v číslech
10 odborných konferencí 
SKAV + 1 členská schůze SKAV

1 dvoudenní výjezd členů SKAV

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

2085 zhlédnutí videozá-
znamů z Kulatých stolů SKAV 
a EDUin na YouTube v roce 
2021

2 publikovaná odborná stano-
viska členů SKAV (Jednotná 
přijímací zkouška – čas na 
změnu! a Prohlášení SKAV 
k uzavírání škol v době pan-
demie) 

480 účastníků na  kon-
ferenci Úspěch pro každého 
žáka Na vlně změny, online

150 účastníků na dvouden-
ním Veletrhu Úspěch pro kaž-
dého žáka pro MAP, online

2 online setkání lídrů v rámci 
iniciativy Úspěch pro každé-
ho žáka (Setkání lídrů. Revize 
RVP z různých úhlů pohledu 
a Setkání lídrů. Reflexe myš-
lenek Michaela Fullana)

3 publikace v rámci Part-
nerství 2030+: Jak zlepšo-
vat učení, wellbeing a rovné 
šance žáků v ČR prostřednic-
tvím středního článku a dal-
ších opatření, Chceme lepší 
atmosféru ve školách aneb 
možnosti podpory wellbeingu 
a Sledování úrovně vzdělává-
ní a wellbeingu ve vybraných 
zemích 

2 překlady odborných textů 
Michaela Fullana v rámci Part-
nerství 2030+: Správné hybné 
síly pro úspěch systému jako 
celku a Vedení ze středu. Sys-
témová strategie.

2 šetření mezi odbornou ve-
řejností v rámci Partnerství 
2030+: Jak nastavit střední 
článek, aby zlepšoval učení, 
wellbeing a rovné šance žáků 
ve spolupráci s Technologic-
kým centrem AV ČR a Well-
being ve vzdělávání – základ-
ní školy ve spolupráci se STEM

18 Místních akčních plánů 
v Ústeckém a Karlovarském 
kraji zapojeno do specifické 
odborné podpory lídrů MAP

22 tiskových zpráv SKAV
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https://skav.cz/kulate-stoly/
https://skav.cz/kulate-stoly/
https://www.youtube.com/channel/UCHrhDZrR9xrhOHZbuVt8GCQ
https://www.youtube.com/channel/UCHrhDZrR9xrhOHZbuVt8GCQ
http://t.ly/1PXl
http://t.ly/1PXl
http://t.ly/1PXl
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohlaseni-SKAV-k-uzavirani-skol-v-dobe-pandemie.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohlaseni-SKAV-k-uzavirani-skol-v-dobe-pandemie.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prohlaseni-SKAV-k-uzavirani-skol-v-dobe-pandemie.pdf
https://ucimekvalitne.cz/2021/
https://uspechzaka.cz/16-11-2021-setkani-lidru-revize-rvp-z-ruznych-uhlu-pohledu/
https://uspechzaka.cz/16-11-2021-setkani-lidru-revize-rvp-z-ruznych-uhlu-pohledu/
https://uspechzaka.cz/16-11-2021-setkani-lidru-revize-rvp-z-ruznych-uhlu-pohledu/
https://uspechzaka.cz/22-6-2021-setkani-lidru-reflexe-myslenek-michaela-fullana/
https://uspechzaka.cz/22-6-2021-setkani-lidru-reflexe-myslenek-michaela-fullana/
https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Podpora_Wellbeingu_v_ZS_final-1.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Podpora_Wellbeingu_v_ZS_final-1.pdf
https://skav.cz/wp-content/uploads/2021/05/Podpora_Wellbeingu_v_ZS_final-1.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Publikace_Sledovani-urovne-vzdelavani-a-wellbeingu_2021_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Publikace_Sledovani-urovne-vzdelavani-a-wellbeingu_2021_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Publikace_Sledovani-urovne-vzdelavani-a-wellbeingu_2021_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/12/A4_Publikace_Fullan_Spravne_hybne_sily_2021_final_nahled2.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/12/A4_Publikace_Fullan_Spravne_hybne_sily_2021_final_nahled2.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/12/A4_Publikace_Fullan_Spravne_hybne_sily_2021_final_nahled2.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/05/Publikace-mini_Fullan_Vedeni-ze-stredu_A4_2021_09_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/05/Publikace-mini_Fullan_Vedeni-ze-stredu_A4_2021_09_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/05/Publikace-mini_Fullan_Vedeni-ze-stredu_A4_2021_09_final.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-verejne-konzultace-Shrnuti.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-verejne-konzultace-Shrnuti.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-verejne-konzultace-Shrnuti.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/09/STEM_Wellbeing_ZS_SKAV_TK.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/09/STEM_Wellbeing_ZS_SKAV_TK.pdf
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/09/STEM_Wellbeing_ZS_SKAV_TK.pdf
https://skav.cz/tiskove-zpravy/
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6. 1. Finanční podpora  
SKAV, z. s., v roce 2021 

Nadace České spořitelny 8 300 000 Kč
Nadační fond rodiny Orlických 100 000 Kč
Pomáháme školám k úspěchu 200 000 Kč
Nadace RSJ 600 000 Kč
Nadace Lilie & Karla Janečkových 111 132 Kč
Porticus 65 000 EUR

Děkujeme dárcům, protože 
poskytnuté dary umožnily 
SKAV realizovat naplánova-
né aktivity.  
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Finanční partneři

Mediální partneři

Zakladatelé Partnerství pro vzdělávání 2030+

Konzultační partneři Partnerství pro vzdělávání 2030+
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6. 2. Zpráva o hospodaření –  
stav k 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty

Název ukazatele Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. NáKLADY 11 496 11 496

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 302 6 302

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 147 147

4. Cestovné 30 30

5. Náklady na reprezentaci 188 188

6. Ostatní služby 5 937 5 937

III. Osobní náklady 5 119 5 119

10. Mzdové náklady 4 153 4 153

11. Zákonné sociální pojištění 954 954

13. Zákonné sociální náklady 12 12

IV. Daně a poplatky 9 9

15. Daně a poplatky 9 9

V. Ostatní náklady 66 66

19 Kurzové ztráty 63 63

22. Jiné ostatní náklady 3 3

Náklady celkem 11 496 11 496

Čísla jsou uvedena v tisících Kč.
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Název ukazatele Činnosti

hlavní hospodářská celkem

B. VýNOSY 11 662 11 662

II. Přijaté příspěvky 85 85

4. Přijaté členské příspěvky 85 85

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 263 263

Tržby za vlastní výkony a za zboží 263 263

IV. Ostatní výkony 11 314 11 314

9. Zůčtování fondů 11 313 11 313

10. Jiné ostatní výnosy 1 1

Výnosy celkem 11 662 11 662

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 166 166

D. Hospodářský výsledek po zdanění 166 166
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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 3 203 3 376

B.II. Pohledávky celkem 052 191 280

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 056 2

10. Daň z přidané hodnoty (343) 062 26

17. Jiné pohledávky (378) 069 4

18. Dohadné účty aktivní (388) 070 191 248

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 3 012 3 096

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 075 3 012 3 096

Aktiva celkem (ř. 1+41) 085 3 203 3 376



39

PASIVA řádek
b

Stav k prvnímu  
dni účet. období

Stav k poslednámu 
dni účet. období

3 4

A. Vlastní zdroje celkem 086 2 503 2 426

A.I. Jmění celkem 087 2 245 2 002

1. Vlastní jmění (901) 088 241 241

2. Fondy (911) 089 2 004 1 761

A.II. Výsledek hospodaření celkem 091 258 424

1. Účet hospodářského výsledku 092  166

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931) 093 174

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094 84 258

B. Cizí zdroje 095 700 950

B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 440 950

1. Dodavatelé (321) 107 49 544

4. Ostatní závazky (325) 110 2 3

5. Zaměstnanci (331) 111 249 251

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) 113 89 115

9. Ostatní přímé daně (342) 115 49 37

22. Dohadné účty pasivní (389) 128 2

B.IV. Jiná pasiva celkem 130 260

1. Výdaje příštích období (383) 131 260

Pasiva celkem    (ř.86+95) 134 3 203 3 376
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