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Úvod 
 
Nadační fond Cesta ke vzdělání (dále také „fond“ nebo „nadační fond“) existuje již 
více než sedm let a svojí činností podporuje zájem Hlavního města Prahy a 
pražských škol rozvíjet mezinárodní spolupráci se zahraničím a podporovat zvláště 
nadané žáky a studenty pražských středních a vyšších odborných škol v jejich cestě 
za kvalitním vzděláním. Snaží se vytvářet prostředí ke zvyšování odbornosti a 
dalšímu rozvoji aktivit pedagogů pražských škol.  
 
Podporou výjimečných talentovaných individualit, v jejichž silách by mnohdy 
nebylo bez finančního příspěvku fondu využít příležitostí nabízených v zahraničí, se 
otevřel prostor pro prohlubování systematické spolupráce pražských středních a 
vyšších odborných škol s partnerskými školami v zahraničí. Otevřely se větší 
možnosti škol a jejich žáků účastnit se prestižních mezinárodních soutěží a 
přehlídek, čímž propagují hlavní město Prahu v zahraničí. Je dobře, že se podpory 
fondu k dalšímu prohlubování profesních kompetencí naučili využívat i pedagogičtí 
pracovníci pražských škol. Spojení čerpání nových pedagogických poznatků 
v oborech vzdělání a zároveň prohlubování jazykových kompetencí komunikací 
v cizojazyčném prostředí je skutečně ideálním řešením.   
 
V uplynulém roce fond svým přispěním umožnil realizovat celou řadu zajímavých 
projektů a primární cíle jeho existence, tedy podpora rozvoje výrazných talentů, 
vyrovnání příležitosti při vzdělávání všech žáků a studentů a také růst excelence 
škol, které se nachází na území hl. m. Prahy, tak zůstaly i v roce 2016 pro fond 
klíčové. Hledání cest vedoucích ke zlepšování kvality pražského školství i zvyšování 
úrovně jednotlivých žáků a studentů a jejich možnosti obstát v mezinárodních 
srovnáních či soutěžích, stejně jako pomoc žákům a studentům se specifickými 
vzdělávacími potřebami, tak zůstává i nadále základním smyslem existence fondu. 
 
Zahraniční spolupráce je v současné globalizované společnosti naprosto 
neodmyslitelná i v oblasti školství, a proto jedním z dílčích cílů fungování fondu je 
právě snaha podpořit výjezdy žáků a studentů, ale i pedagogů pražských škol do 
zahraničí. Během zahraničních pobytů se studentům pražských škol dostalo 
příležitosti studovat na prestižních školách, podílet se na mezinárodních 
projektech, komunikovat s vrstevníky, případně otevřít obzory studentům 
pocházejícím z různých částí světa.    Nemalým přínosem je i možnost uplatnění 
znalosti cizích jazyků i srovnání výuky v cizí zemi s realitou českého školství.  
 
Fond se snaží podpořit nejenom projekty zaměřené na zahraniční stáže jednotlivců, 
ale také na širší a vícestrannou spolupráci pražských škol s odpovídajícími subjekty 
v cizích zemích. Sdílení novinek, trendů a zkušeností ve vzdělávací oblasti 
v mezinárodním prostředí by se totiž mělo stát pro pražské školy nezbytnou 
součástí jejich fungování, protože jedině tak budou schopny generovat absolventy, 
kteří obstojí na dnešním trhu práce či při dalším studiu na vysokých školách u nás či 
v zahraničí. 
 
Možnost využít prostředků fondu se také nabízí těm žákům a studentům, kteří 
hodlají svoji výjimečnost prezentovat na mezinárodních soutěžích, festivalech a 
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přehlídkách v zahraničí, nebo také školám, které akce tohoto typu hodlají pořádat 
na území hl. m. Prahy.  
 
V neposlední řadě si fond klade za cíl podpořit vyrovnání příležitostí při vzdělávání i 
takových žáků a studentů pražských škol, jejichž cesta ke vzdělání kvůli jejich 
specifickým vzdělávacím potřebám není právě snadná. 
 

Vymezení účelu, pro který byl fond zřízen 
 
Účelem nadačního fondu je poskytování finančních příspěvků prostřednictvím 
grantového programu zaměřeného na:  

a) podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, 
vyšších odborných škol a konzervatoří na odpovídajících pracovištích 
teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných 
předmětů v cizím jazyce; 

b) podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a 
odpovídajícími pracovišti teoretické nebo praktické výuky v zahraničí 
formulované společnými projekty; 

c) podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na 
odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí, 
včetně podpory jazykových pobytů; 

d) podporu účasti žáků a studentů pražských škol, včetně jejich pedagogů na  
mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podpora 
mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem 
pražská škola; 

e) podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při 
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pražských 
škol; 

f) podporu předprofesní přípravy žáků a studentů pražských středních škol, 
vyšších odborných škol a konzervatoří. 

 

Správní rada 
 
předseda správní rady:  Mgr. Jiří Růžička  
místopředsedkyně správní rady: RNDr. Marcela Plesníková 
místopředseda správní rady: Ing. Drahoslav Matonoha 
člen správní rady:   Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 
člen správní rady:   MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
člen správní rady:   Mgr. Jan Čižinský 
 

Dozorčí rada 
 
předseda dozorčí rady:  Ing. Mgr. Irena Ropková 
člen dozorčí rady:   Ing. Zdena Javornická 
člen dozorčí rady:   RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová 
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Údaje o zřizovateli 
 
Hlavní město Praha 
Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01 
Identifikační číslo: 00064581 
 

Výčet majetku 

 
NF má veškerý svůj majetek ve formě peněžitých vkladů uložených u PPF banky 
a.s. 31. 7. 2018 obdržel fond od svého zřizovatele Hlavního města Prahy dar ve 
výši 1 850 000 Kč.  Ke dni 31. 12. 2018 činil majetek (aktiva) fondu 11 133 190 Kč. 
Podrobněji viz související účetní výkazy. 

 

Přehled o činnosti fondu za rok 2018 
 
Správní rada NF na svém zasedání dne 9. ledna 2018 zvolila nové členy správní rady 
vzhledem k tomu, že dne 11. ledna 2018 končilo funkční období všem členům 
správní rady. Dále správní rada zvolila nové členy dozorčí rady vzhledem k tomu, že 
dne 11. ledna 2018 končilo funkční období všem členům dozorčí rady. Na tomto 
zasedání správní rada potvrdila své rozhodnutí učiněné per rollam o schválení 
účetní závěrky, Výroční zprávy a zprávy nezávislého auditora za rok 2016. 
 
Správní rada NF na svém zasedání dne 5. března 2018 vzala na vědomí informace o 
vyúčtování 9. výzvy k podávání žádostí o příspěvek z nadačního fondu, zvolila 
předsedu správní rady (Mgr. J. Růžičku) a místopředsedy správní rady (RNDr. M. 
Plesníkovou a Ing. D. Matonohu), projednala návrh Grantového programu na rok 
2018, schválila 10. výzvu k podávání žádostí o příspěvek z nadačního fondu 
s uzávěrkou 31. března 2018.  
 
Správní rada fondu na svém zasedání dne 16. dubna 2018 vyhodnotila žádosti 
podané v rámci 10. výzvy a schválila podporu žádostí v celkové výši 2 352 000 Kč.  
 
Ke dni 30. října rezignoval na členství ve správní radě pan Ing. Petr Pavlík, Ph.D.. 
 
Ke dni 15. listopadu rezignovala na členství v dozorčí radě paní Ing. Mgr. Irena 
Ropková. 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v rámci 10. výzvy 
 
Fyzické osoby 
 

Žadatel Projekt Přiděleno 

Bartoš Josef Třítýdenní jazykový pobyt v Barceloně 20 000 

Benešová Eliška 
Účast na kurzu Fighting Monkey practice 
intensive workshop 

15 000 

Hebelková Kristýna Zahraniční stáž ve Španělsku 45 000 

Kopřivová Zuzana 
Letní pěvecké kurzy "Eppaner Lied 
Sommer 2018" 

15 000 

Matoušková Lucie 
Studijní stáž na Dance Academy Tilburg, 
Fontys University v Nizozemí 

70 000 

Miker Patrik Studijní zahraniční stáž 70 000 

Nováčková Helena 
Taneční seminář - Eastman Summer 
Intensive 

15 000 

Pavlíček Martin Roční studijní stáž v Mexiku 100 000 

Stibůrek Eric Semestr na taneční škole 70 000 

Vlček Vilém 
Zahájení studia na Musik-Akademie 
Basel, Švýcarsko 2018 

70 000 

Vořechovská Lenka Studijní zahraniční stáž 70 000 

Weinlichová Tereza Zahraniční studijní pobyt 50 000 

Zukal Matouš 
Mezinárodní mistrovské klavírní kurzy v 
Bergenu, Brescii a v Postupimi 

20 000 

 
Celkem fyzické osoby 
 

 
630 000 

 
Právnické osoby 
 

Žadatel Projekt Přiděleno 

Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická 

Reprezentace ČR na XII. Mistrovství 
Evropy parketářů juniorů v Bělorusku 

35 000 

Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická 

Odborná stáž žáků oboru Truhlář v 
zahraničí 

40 000 

Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická 

Odborná stáž pedagogů na střední škole 
v Německu 

60 000 

Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická 

Mezinárodní slavnosti tradičních řemesel 
2018 

120 000 

Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy 

12. ročník violoncellové soutěže Jana 
Vychytila 

50 000 

Gymnázium Jana Keplera 
Nada Winchester International 
Symposium 

60 000 

Gymnázium Jana Keplera Modelový Evropský Parlament - Tallinn 40 000 
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Gymnázium Jana Keplera Modelový Evropský Parlament - Berlín 10 000 

Gymnázium pro zrakově 
postižené a Střední 
odborná škola pro 
zrakově postižené, Praha 
5, Radlická 115 

Na tandemech v pohodě 10 000 

Gymnázium, Praha 5, Na 
Zatlance 11 

Erasmian European Youth Parliament 
Praha 2018 

80 000 

Konzervatoř Duncan 
centre, Praha 4, Branická 
41 

Výjezd na mezinárodní festival SHARE 25 000 

Obchodní akademie, 
Praha 10, Heroldovy sady 

Odborný studijní pobyt Sigüenza 51 000 

Obchodní akademie 
Praha, s.r.o. 

Za novými zkušenostmi do Evropy 75 000 

Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Podpora odborné stáže pedagoga na 
Hohner Konservatorium Trossingen 

15 000 

Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Podpora odborné stáže pedagoga na 
Musik Akademie Basel 

15 000 

Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Podpora vícestranné odborné spolupráce 
Pražské konzervatoře a Steinhardt 
University v New Yorku 

40 000 

Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Mezinárodní přehlídka Mladý klavír 2018 20 000 

Smíchovská střední 
průmyslová škola, 
Praha 5, Preslova 25 

Soutěž MOS World Championship 20 000 

Smíchovská střední 
průmyslová škola, 
Praha 5, Preslova 25 

infoShare - největší technická 
konference v CEE regionu 

15 000 

Smíchovská střední 
průmyslová škola, 
Praha 5, Preslova 25 

Reprezentace studentů SSPŠ na Space 
Camp v Turecku 

100 000 

Smíchovská střední 
průmyslová škola, 
Praha 5, Preslova 25 

Reprezentace studentů SSPŠ na Space 
Camp v Bulharsku 

50 000 

Společnost tance při 
Taneční konzervatoři 
Praha, s. p. 

Mezinárodní přehlídka baletních škol v 
Cali 

80 000 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice 

Projekt na podporu odborné stáže žáků 
a učitelů na mezinárodním 
gastronomickém veletrhu a soutěži 
IGEHO 2018 v Basileji 

50 000 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice 

Odborná exkurze do Hamm 30 000 
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Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice 

Odborná exkurze do ZOO Emmen 30 000 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice 

Projekt na podporu odborné stáže 
učitelů odborných gastronomických 
oborů a učitelů cizích jazyků na 
francouzské gastronomické škole 

45 000 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Praha - Čakovice 

Projekt na podporu účasti žáků na 
mezinárodní soutěži EUROPA - 
BRATISLAVA 2018 

30 000 

Střední průmyslová škola 
na Proseku, Novoborská 
2, 190 21 Praha 9 

Profesní a jazyková příprava pedagogů v 
Londýně se zaměřením na aspekty 
multikulturního vzělávání 

30 000 

Střední škola - Waldorfské 
lyceum 

Účast na mezinárodním eurythmickém 
festivalu Forum Eurythmie 2018 ve 
Witten Annen 

50 000 

Střední škola - Centrum 
odborné přípravy 
technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 
1/179 

Střední školy v EU podporují úspory 
energií a ochranu životního prostředí 

20 000 

Střední škola dostihového 
sportu a jezdectví 

Mezinárodní dostihy žáků v Praze - Velké 
Chuchli 

50 000 

Střední škola 
gastronomická a hotelová 
s.r.o. 

Kanada 2018 100 000 

Vyšší odborná škola 
oděvního návrhářství a 
Střední průmyslová škola 
oděvní, Praha 7, 
Jablonského 3 

Oděvní inspirace - 100 let založení 
republiky 

100 000 

Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Studijní stáž ve Francii 2018 72 000 

Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Studijní stáž v Belgii 2018 44 000 

Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Studijní stáž ve Velké Británie 2018 60 000 

 
Celkem právnické osoby 
 

 
1 722 000 

  

 
Celkem fyzické i právnické osoby 

 
2 352 000 

 

V roce 2018 byly Nadačnímu fondu vráceny granty Vyšší odborné školy oděvního 
návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní z roku 2018 ve výši 100 000 Kč, 
Smíchovské střední průmyslová školy z roku 2018 ve výši 40 000 Kč a za rok 2017 ve 
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výši 20 000 Kč a dále byly vráceny nevyúčtované zůstatky z grantů z roku 2017 v 
celkové výši 11 312 Kč. 

Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní 
závěrce  
 
Dozorčí rada fondu na svém zasedání dne 5. června 2018 provedla kontrolu 
podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků za rok 2017 a 
konstatovala, že nadační fond tyto podmínky v roce 2017 řádně plnil. Dále dozorčí 
rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2017 a konstatovala, že závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace nadačního 
fondu k 31. prosinci 2017. Dozorčí rada schválila rovněž návrh Výroční zprávy za rok 
2017. 

Nadační fond při svém hospodaření v roce 2018 dodržel pravidlo stanovené pro 
omezení nákladů souvisejících s jejich správou („celkové roční náklady nadačního 
fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 5 % majetku nadačního 
fondu ke dni 31. 12.“). Majetek (aktiva) nadačního fondu činil k uvedenému období 
11 133 190 Kč a náklady související se správou nadačního fondu činily 176 688 Kč, 
což je 1,6 % z majetku nadačního fondu. 

Další informace viz podrobnější údaje v účetní závěrce a její příloze. 

 

Za Nadační fond Cesta ke vzdělání: 

 

 

Mgr. Jiří Růžička     Ing. Pavlína Šimčíková 

předseda správní rady fondu   sekretářka fondu 

 


