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1. Základní informace o SKAV, o. s.
1.1. Kontaktní údaje

 Sídlo
Kladenská 43
252 68 Středokluky

 Telefon, e-mail, www
mobil: + 420 607 123 568 | e-mail: info@skav.cz | http://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
č. ú.: 1407885001/2400 (běžný účet) – k datu 31. 12. 2011

1.2. Organizační struktura
Členové výboru (statutární zástupci):
PhDr. Hana Košťálová
Ing. Judita Košťálová
Ing. Ivan Smolka
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Výkonná ředitelka:
Mgr. Silvie Pýchová

Hospodářka:
PhDr. Jana Nováčková

1.3. Sdružené asociace a čestní členové v roce 2011
 AISIS
» zástupkyně: Mgr. Julie Růžičková
 Asociace pro domácí vzdělávání
» zástupkyně: Mgr. Jaroslava Simonová
 Asociace předškolní výchovy
» zástupkyně: Mgr. Ivana Lacinová
 Asociace waldorfského školství
» zástupce: Ing. Ivan Smolka
 DCI-ANO
» zástupkyně: doc. PhDr. Milena Lvová
 JOB
» zástupce: Mgr. Zdeněk Dlabola
 Kritické myšlení
» zástupkyně: PhDr. Hana Košťálová
 NaZemi – společnost pro fair trade
» zástupkyně: Mgr. Eva Malířová
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 Projekt Odyssea
» zástupkyně: PhDr. Eva Weisslová
 Program „Škola podporující zdraví“
» zástupce: Mgr. Linda Fröhlichová
 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
» zástupkyně: Mgr. Jitka Požárová
 Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
» zástupkyně: Mgr. Blanka Toušková
 Sdružení TEREZA
» zástupce: Mgr. Petr Daniš
 Skupina NEMES
» zástupce: Ing. Jan Kovařovic
 Společnost Montessori
» zástupkyně: RNDr. Anna Jelínková
 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
» zástupkyně: PhDr. Jana Nováčková, CSc.
 Step by Step ČR
» zástupkyně: Mgr. Mirka Škardová
 Čestní členové
» Jana Hrubá
» Zdena Vildová
V roce 2011 bylo ve SKAV dohromady 18 členských organizací a 2 čestní členové.
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1.4. Co je SKAV, o. s.
Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. (SKAV, o. s.) je dobrovolné seskupení
pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a
ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a
komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou,
samosprávou a veřejností.
Počátek činnosti SKAV, o. s. spadá do roku 1999 a je spojen s neformální aktivitou
šesti vzdělávacích asociací. Postupná snaha efektivněji a profesionálněji reagovat na
aktuální problémy ve školství a dlouhodobé problémy vzdělávacího systému v České
republice vůbec, následně přinesla potřebu právní subjektivity. K registraci SKAV,
coby občanského sdružení, došlo dne 11. 8. 2003 a tímto krokem byla nejen otevřena
cesta k jednáním na institucionální úrovni, ale i získávání finančních prostředků.
Postupná stabilizace a profesionalizace činnosti SKAV, o. s. byla či je umožněna díky
laskavým grantovým příspěvkům Nadace Fund for Education při International School
of Prague, Nadace Open Society Fund Praha a Nadace VIA. V roce 2011 však SKAV
nečerpal žádnou grantovou podporu, své činnosti realizoval pouze z členských
příspěvků a z darů. Členská základna sdružení je průběžně rozšiřována o další
zájemce o spolupráci, kteří by se rádi podíleli na pozitivním ovlivňování českého
školství. Dne 9. 2. 2011 byly změněny stanovy SKAV a byla ustavena funkce výkonné
ředitelky SKAV. Na únorové členské konferenci bylo rozhodnuto o tom, že tuto funkci
bude zastávat Mgr. Silvie Pýchová.
SKAV, o. s. usiluje o:
 prosazování koncepčnosti a provázanosti rozhodnutí vzdělávací politiky;
 podporu vzdělávání orientovaného na komplexní rozvoj osobnosti dítěte;
 zprostředkování výměny informací mezi státní správou, samosprávou, školami,
pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s.;
 posílení role pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních změn
kurikulární reformy v ČR;
 zapojení pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární
reformy v ČR.

1.5. Náplň činnosti
 Pořádáme pravidelná pracovní jednání zvolených reprezentantů a jednotlivých členů
sdružení.
 Spolupracujeme při pořádání akcí zaměřených na zlepšení procesu vzdělávání.
 Zprostředkováváme výměnu informací a komunikaci mezi pedagogickými
iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.
 Vyjadřujeme se k připravovaným zákonům.
 Sledujeme vývoj reformy školství.
 Připomínkujeme navržené dokumenty MŠMT.
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 Připravujeme a vydáváme společná stanoviska k aktuálním otázkám školské
reformy.
 Zjišťujeme potřeby učitelů a škol v procesu zavádění a hodnocení RVP.
 Vydáváme odborné publikace, studie, sborníky a brožury.

1.6. Cíle a strategie
1. Prosazovat koncepčnost a provázanost rozhodnutí vzdělávací politiky:
 sledovat připravované koncepční dokumenty, zákony a vyhlášky, vyhodnocovat
možná rizika dopadu legislativních předpisů a koncepcí MŠMT na rovné
příležitosti, kvalitu, svobodu a rozmanitost ve vzdělávání;
 kooperovat při zpracování a vydávání společných připomínek a stanovisek SKAV,
o. s. ke školským zákonům, dokumentům a koncepcím, dodržovat při jejich
přijímání princip konsensu;
 spolupracovat s partnerskými organizacemi, politiky a odborníky při prosazování
stanovisek a připomínek SKAV, o. s.
2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj osobnosti dítěte:
 propagovat a vzájemně využívat nabídky vzdělávacích akcí jednotlivých
členských organizací a propojovat sítě školitelů i zájemců o vzdělávání;
 spolupracovat na tvorbě metodických materiálů a vzdělávacích programů
komplexního rozvoje osobnosti dítěte a implementovat je do dalšího vzdělávání
učitelů;
 monitorovat průběh kvalitativních změn vzdělávacích procesů a podmínek ve
školách a výsledky využívat při řešení strategických úkolů SKAV, o. s.
3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou, samosprávou,
školami, pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s.:
 organizovat setkání pro výměnu zkušeností a názorů (diskusní kulaté stoly,
konference a pracovní jednání členů SKAV, o. s.);
 aktivně využívat média při propojování informačních kanálů SKAV, o. s.,
s ostatními partnery;
 podporovat tvorbu a efektivní užívání propojených informačních systémů.
4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních
změn kurikulární reformy v ČR:
 zefektivnit činnost odborných týmů (kurikulární, evaluační, DVPP…, ) a vytvořit
tak fundovanou základnu pro odborná řešení strategických úkolů SKAV, o. s.;
 delegovat zástupce SKAV, o. s. na pozice odborných expertů do komisí a
poradních orgánů MŠMT;
 rozšiřovat členskou základnu SKAV, o. s. a přijímat za členy iniciativy, které mají
širší členskou základnu a shodný postoj k 1. a 2. bodu strategie SKAV, o. s.
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5. Zapojit pedagogické neziskové
kurikulární reformy v ČR:

iniciativy

do

realizačních

strategií

 navrhovat alternativní řešení dílčích kroků kurikulární reformy, prezentovat je v
médiích i na jednání se strategickými partnery a hledat podporu pro jejich využití
v praxi;
 realizovat společné projekty a řešit úkoly spojené se zaváděním kurikulární
reformy;
 podporovat sebevzdělávání vlastních členů sdružení a jejich profilaci na pozici
realizátorů kurikulární reformy (školitelé, evaluátoři, supervizoři a konzultanti).
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2. Činnosti SKAV, o. s. v roce 2011
2.1. Pravidelné schůzky výboru a členských asociací
Jednání výboru jsou pracovní setkání zvolených reprezentantů sdružení, která se
konají v době mezi členskými konferencemi.
Schůzky členských asociací (tzv. členské konference) představují pravidelná pracovní
setkání členů sdružení, jež probíhají jednou měsíčně (kromě období školních letních
prázdnin) a na nichž dochází k projednávání organizačního chodu sdružení, řešení
aktuálních problémů ve vzdělávání či koordinaci a sjednocování společných postupů,
strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve vzdělávání.

2.2. Kulaté stoly
Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, o. s. ve spolupráci s obecně
prospěšnou organizací EDUin (www.eduin.cz).
Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a
aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního
vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem
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. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé,
ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a
zástupci médií.
Setkání probíhají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě období školních
letních prázdnin a měsíce, kdy se koná konference SKAV) v aule ZŠ Vodičkova na
Praze 1, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2-3 hodiny.
Vybraná témata se vztahují k aktuálním otázkám z oblasti vzdělávání a školství.
Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím databáze SKAV, která čítá cca
1400 kontaktů.
Kulaté stoly jsou realizovány jako nízkonákladové bez finanční podpory, panelisté na
akci vystupují bez nároku na odměnu, z vlastního zájmu diskutovat o dané
problematice.

2.2.1. Technicko-organizační zázemí
a) Pozvánka
Pojetí kulatého stolu vždy odsouhlasí členská konference SKAV. Pozvánky jsou
rozesílány systémem Mail.One – řešením pro rozesílání personalizovaných e-mailů.
Systém umožňuje hromadně rozesílat libovolný počet e-mailů, aniž by se u příjemce
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jednalo o SPAM, přičemž pochází z agentury První multimediální s.r.o., jež využití
systému SKAV, o. s. poskytuje zdarma.
b) Medializace kulatých stolů
Kulaté stoly se připravují ve spolupráci s EDUin, o.p.s. SKAV připravuje pozvánku,
publikuje ji na svém webu a rozesílá ji prostřednictvím databáze. EDUin publikuje o
kulatém stole tiskovou zprávu, informuje o něm ve svém zpravodaji beduinu a zve
novináře.
c) Výstupy
Výstupy můžeme rozdělit na přímé (vnější a vnitřní) a nepřímé. Mezi přímé výstupy
vnější patří pravidelný podrobný zápis z jednání, který pořizuje Jitka Gobyová. Tento
výstup je umisťován na web SKAV, o. s. a přebírají ho portály Učitelské listy a Česká
škola a zároveň je rozesílán všem zájemcům zaregistrovaným v emailové databázi. Od
prosince 2010 je z kulatých stolů pořizován video sestřih, a to díky spolupráci se
společností Kameraman.cz a publikován je rovněž kompletní zvukový záznam z akce.
Za nepřímé výstupy lze označit ohlasy, zprávy a články médií reagující na diskusi z
konkrétního kulatého stolu.

2.2.2.

Realizovaná témata v roce 2011

 leden 2011
Téma: „Učíme nebo neučíme čtenářkou gramotnost?“
Panelisté:
PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení, o. s.
Mgr. Pavlína Hublová, učitelka 1. stupně ZŠ Černý most
Mgr. Lenka Schwarzová, MŠMT
Mgr. Vladislav Tomášek, ÚIV
 únor 2011
Téma: „Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání nebo testové úlohy?“
Panelisté:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PedF UK
PhDr. Hana Koštálová, SKAV
doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – FSV UK
Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ZŠ Londýnská
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 březen 2011
Téma: „Modelový školní vzdělávací program – povinné osnovy, nebo pomoc slabým
školám?“
Panelisté:
Mgr. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim
Mgr. Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice
PhDr. Stanislava Krčková, VÚP
Ing. Martin Krejza, MŠMT ČR
Mgr. Miroslava Škardová, SKAV, Step by Step ČR
 duben 2011
Téma: „Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby?“
Panelisté:
Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV, Praha 4
PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5
PhDr. Václav Mertin, psycholog, FF UK
PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, SKAV
Mgr. Alena Sobotová, výchovný poradce v ZŠ se speciálními třídami v Liberci
 květen 2011
Kulatý stůl se nekonal z důvodu pořádání konference SKAV.
 červen 2011
Téma: „Je magistr zárukou dobrého učitelování?“
Panelisté:
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK
 září 2011
Téma: „Co nám řekla státní maturita o studentech?“
Panelisté:
Ing. Pavel Zelený, ředitel CERMAT
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, Praha, člen SKAV
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PaedDr. Milan Štěrba, ředitel Akademického gymnázia Štěpánská, Praha
Mgr. Pavel Valášek, ředitel Střední školy elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem
 říjen 2011
Téma: „Kam směřuje naše školství?“
Panelisté:
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG, poradce ministra školství
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, člen SKAV
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D., Univerzita Karlova
Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 listopad 2011
Téma: „Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?“
Panelisté:
RNDr. Jindřich Kitzberger, Centrum školského managementu PedF UK, generální
ředitel Duhovka Group, a. s.,
RNDr. Lenka Honová, ředitelka Základní školy Zlín, Okružní, zástupkyně Asociace
ředitelů základních škol,
Ing. Ivo Mikulášek, ředitel Základní a mateřské školy Dobronín,
Ing. Karel Abrahám, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského
úřadu Beroun.
 prosinec 2011
Téma: „V čem pomůže a uškodí nový systém financování?“
Panelisté:
Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, MŠMT
Mgr. Stanislav Kutálek, předseda profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků
přímo řízených organizací, Českomoravský odborový svaz,
PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ,
Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, zástupkyně SKAV
Jana Jíšová, ekonomka ZŠ a MŠ Postupice, zastupitelka obce Postupice
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2.3. Konference SKAV
SKAV pořádal dne 13. 5. 2011 ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a obecně
prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu konferenci Autonomie,
odpovědnost, kvalita - Hledáme pro české školy cestu k úspěchu. Konference se
konala v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce v Praze a měla následující
cíle:
1. Informovat o studiích McKinsey & Company, které obsahují doporučení opřená o
zkušenosti úspěšných vzdělávacích systémů v zahraničí.
2. Diskutovat o systémových formách pomoci školám, které účinně povedou ke
zlepšení výsledků vzdělávání našich žáků.
3. Vést diskusi nad tím, jak najít rovnováhu mezi dosaženou autonomií škol a jejich
odpovědností.
4. Podpořit tezi, že je důležité nejen, CO se má udělat, ale hlavně JAK, aby se naše
vzdělávací výsledky přestaly zhoršovat.
Konference byla určena především zástupcům:
- Parlamentu ČR;
- ministerstev a jejich přímo řízených organizací;
- České školní inspekce;
- veřejné správy na celostátní, regionální a lokální úrovni;
- vedení škol a školských zařízení;
- univerzit;
- asociací v oblasti vzdělávání.
Konference se zúčastnilo celkem 130 hostů.

2.4. Zpravodaj SKAV
V roce 2011 zahájil SKAV svou novou aktivitu, a to vydávání Zpravodaje SKAV. Jedná
se o elektronický časopis, který vychází dvakrát ročně a má následující rubriky:
Editorial, Konference SKAV, Kulaté stoly SKAV, Profil členské organizace, Z členských
organizací, Galerie projektů, Kalendář akcí. V roce 2011 vyšel Zpravodaj v dubnu a
v říjnu. V dubnovém čísle bylo představeno Kritické myšlení a v říjnovém čísle
Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání.

2.5. Další aktivity
 Členství v radách a výborech
o Monitorovací výbor OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zástupce Mgr.
Silvie Pýchová a PhDr. Hana Košťálová)
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2.6. Kalendář
leden
13. 1.

jednání členské konference

červen
9. 6.

jednání členské konference

20. 1.

kulatý stůl

23. 6.

kulatý stůl

únor
10. 2.

jednání členské konference

září
8. 9.

jednání členské konference

17. 2.

kulatý stůl

15. 9.

kulatý stůl

březen
10. 3.

jednání členské konference

říjen
13. 10.

jednání členské konference

31. 3.

kulatý stůl

20. 10.

kulatý stůl

duben
14. 4.

jednání členské konference

listopad
10. 11.

jednání členské konference

28. 4.

kulatý stůl

24. 11.

kulatý stůl

květen
12. 5.

jednání členské konference

prosinec
8. 12.

jednání členské konference

13. 5.

Konference SKAV v Senátu ČR

15. 12.

kulatý stůl
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3. Finanční podpora SKAV, o. s. v roce 2011
3.1. Dar Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., na organizaci
konference SKAV v Senátu
Výše daru: 95.000,- Kč

3.2. Individuální dary ve prospěch fungování SKAV
Výše daru: 5.000,- Kč

Za oba dary děkujeme, protože umožnily realizaci našich činností v roce 2011.
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4. Zpráva o hospodaření

SKAV, o. s. obdrželo v roce 2011 následující dary:




95 000 ,- Kč od Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.
5.000,- Kč individuální dar

Dalšími příjmy roku 2011 byly úroky na běžném účtu SKAV, o. s. (10,08 Kč), členské
příspěvky (43.500,- Kč).

Mgr. Silvie Pýchová
výkonná ředitelka SKAV, o. s.

V Praze dne 15. 10. 2012
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Rozvaha k 31. 12. 2011
Osobní náklady
Mzdy
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Služby
Ostatní služby
Cestovné

47100
47100

173557,00
173557,00

Materiál
Spotřební materiál
Daně a poplatky
Bankovní poplatky
Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy

5072,80
5072,80
2785,00
2785,00

NÁKLADY CELKEM

228514,80

Tržby
Tržby z prodeje služeb

Ostatní výnosy
Úroky
Jiné ostatní výnosy

10,08
10,08

Přijaté členské příspěvky
Členské příspěvky
Dary
Dary

38500,00
38500,00
100000,00
100000,00

VÝNOSY CELKEM

138510,08

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

-90004,72

Rozvaha k 31. 12. 2011

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek nehmotný
Drobný dlouhodobý majetek
hmotný
Oprávky k dlouhodobému
majetku

Vlastní zdroje
Fondy

Krátkodobý majetek
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky

Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Ostatní závazky
Ostatní přímé daně
Závazky ve vztahu ke st.
rozpočtu

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Bankovní účty
AKTIVA CELKEM

Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk

PASIVA CELKEM
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