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Úvod

Nadační fond Cesta ke vzdělání (dále také „fond“ nebo „nadační fond“) existuje již 
pět 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  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 2015 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 poskytovat opravdu 
kvalitní absolventy pro dnešní trh práce či pro další studium 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 
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 právě snadná není.

1. Vymezení účelu, pro který byl fond zřízen

Na základě úprav ve statutu rozšířil fond podporu ze dvou oblastí v roce 2009 na 
šest v roce 2010. Tomuto kroku předcházelo šetření mezi řediteli středních, vyšších 
odborných škol a konzervatoří na téma „Další možnosti podpory Nadačního fondu 
Cesta ke vzdělání“  Jednalo se o poskytování finančních příspěvků prostřednictvím 
grantového programu zaměřeného na: 

1. 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.

2. Podporu  vícestranné  odborné  spolupráce  mezi  pražskými  školami  a
odpovídajícími  pracovišti  teoretické  nebo  praktické  výuky  v zahraničí 
formulované společnými projekty.

3. Podporu  odborných  stáží  pedagogických  pracovníků  pražských  škol  na 
odpovídajících  pracovištích  teoretické  nebo  praktické  výuky  v zahraničí, 
včetně podpory jazykových pobytů.

4. 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.

5. Podporu  vyrovnání  příležitostí  ke  vzdělání  a  rozvoje  kompetencí  při 
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pražských 
škol.

6. Podporu  předprofesní  přípravy  žáků  a  studentů  pražských  středních  škol, 
vyšších odborných škol a konzervatoří.



2. 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
člen správní rady: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
člen správní rady: Mgr. Jan Čižinský

3. Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: Ing. Mgr. Irena Ropková
člen dozorčí rady: Ing. Zdena Javornická
člen dozorčí rady: RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová

4. Údaje o zřizovateli

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01
Identifikační číslo: 00064581

5. Výčet majetku

Nadační fond má veškerý svůj majetek ve formě peněžitých vkladů uložených u PPF 
banky a.s. V červenci 2015 obdržel fond od svého zřizovatele Hlavního města Prahy 
dar ve výši 1 850 000 Kč.  Ke dni 31. 12. 2015 činil majetek (aktiva) fondu 13 298 
000 Kč.

6. Přehled o činnosti fondu za rok 2015 a jeho 
zhodnocení 

Správní rada fondu na svém zasedání dne 6. ledna 2015 rozhodla o vyhlášení 7. 
výzvy  k podávání  žádostí  o  příspěvek z nadačního  fondu s uzávěrkou 31.  března 
2015. Vzhledem k tomu, že členům správní rady mělo vypršet jejich funkční období 
ke dni 10. ledna 2015, zvolila správní rada na témže zasedání své nové členy, a to 
v následujícím složení: Mgr. J. Růžička, Ing. D. Matonoha, MgA E. Kaplický Fucsová, 



RNDr. M. Plesníková, Mgr. J. Čižinský a Ing. P. Pavlík, Ph.D. s účinností ode dne 11. 
ledna 2015.  Vzhledem k tomu, že také členům dozorčí  rady mělo vypršet jejich 
funkční období ke dni 10. ledna 2015, zvolila správní rada na témže zasedání nové 
členy  dozorčí  rady,  a  to  v následujícím  složení:  Ing.  Mgr.  I.  Ropková,  Ing.  Z. 
Javornická a RNDr. Bc. Z. Hamhalterová s účinností ode dne 11. ledna 2015. Správní 
rada dále zvolila sekretářem nadačního fondu Ing. Adama Šimčíka, a to s účinností 
ode dne 6. ledna 2015.

Správní rada fondu na svém zasedání dne 29. ledna 2015 rozhodla o volbě předsedy 
a  místopředsedů  nadačního  fondu.  Předsedou  byl  zvolen  Mgr.  J.  Růžička, 
místopředsedkyní RNDr. M. Plesníková a místopředsedou Ing. D. Matonoha.

Dozorčí  rada  fondu  na  svém  zasedání  dne  29.  ledna  2015  rozhodla  o  volbě 
předsedkyně a dozorčí rady nadačního fondu. Předsedkyní byla zvolena Ing. Mgr. I. 
Ropková.

Nadační  fond  obdržel  k 31.  březnu  2015  celkem  86  žádostí  o celkové  výši 
požadovaných nadačních příspěvků 9 286 176 Kč. Z toho bylo 39 žádostí  podáno 
fyzickými  osobami  v celkové  požadované částce  3 872 021  Kč a  47  žádostí  bylo 
podáno právnickými osobami v celkové požadované částce 5 414 155 Kč. Správní 
rada na svém zasedání dne 16. dubna 2015 vyhodnotila žádosti v rámci 7. výzvy a 
jednomyslně schválila podporu žádostí 55 subjektů, z toho 32 žádostí o granty škol 
(právnických osob) a 23 žádostí o granty jednotlivců v celkové výši  3 039 330 Kč, 
tj. 30,6% z požadované výše. 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

Fyzické osoby

Žadatel Projekt Přiděleno Kč

Bánhegyi, Anita
Studijní stáž na Artesis Plantijn 
Hogeschool v Antwerpách

50 000

Benešová Eliška
Studium na vysoké taneční škole v 
Mexiku

100 000

Cimbálová, Šárka za Cimbálovou, Agathu
Model European Parlament International 
Session

13 000

Friedlaenderová, Hana za 
Friedlaenderovou, Ester

Model European Parlament International 
Session

13 000

Gretzová, Aneta
Studijní a pracovní stáž u J. P. Gaultiera 
v Paříži

20 000

Hälbig, Karel
Studijní pobyt na Cleveland Institute of 
Music v rámci programu Young Artist 
Program

100 000

Havelková, Nina Studium v zahraničí 80 000



Jermář, Michael
Studium hry na saxofon na 
Conservatoire á Rayonnement Régional 
de Paris ve třídě Philippa Portejoie

100 000

Kadlčíková, Michaela
Studium na taneční akademii SEAD 
Salzburg, Rakousko 09/2015 – 06/2016

100 000

Komárek ,Jakub
Karachi grammar school – Winchester 
international symposium 2015

6 320

Králová, Kristina
Model European Parlament International 
Session

13 000

Mojzešová, Anna-Sofie
Young Artist Program, Cleveland 
Institute of Music

60 000

Pocková, Johana Studijní zahraniční stáž 100 000

Prýmková, Barbora
Model European Parlament International 
Session

13 000

Rucká, Eunika*
Tříměsíční stáž na akademii múzických 
umění

20 000

Řehák, Milan
Studium na Royal College of Music ve 
Stockholmu

100 000

Seidl, Matěj WSDC – Mistrovství světa v debatování 29 000

Semerádová, Barbora
Model European Parlament International 
Session

20 000

Šajtošová, Kristýna
Roční studium na Artesis university 
Antwerpen

100 000

Škampová, Jarmila
Karachi grammar school – Winchester 
international symposium 2015

6 320

Škrdlíková, Jarmila za Škrdlíka, Josefa
Model European Parlament International 
Session

12 610

Šulcová Andrea* Studium jazzové flétny v Berlíně 100 000

Winkelmannová, Anna
Karachi Grammar School – Winchester 
International Symposium 2015

6 320

Fyzické osoby schváleno celkem 1 162 570
Fyzické osoby vyplaceno celkem* 1 042 570

*Pozn. E. Rucká a A. Šulcová nakonec nepodepsaly darovací smlouvu

Právnické osoby

Žadatel Projekt Přiděleno Kč

Gymnázium Jana Nerudy,
škola hlavního města Prahy, Praha 1, 
Hellichova 3

Podpora účasti studentů GJN ve 
vzdělávacích kurzech pro nadané 
studenty CTYOnline Johns Hopkins 
University

50 000

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, 
s.r.o.

Art and Design Week; Spolupráce GJP se 
státní univerzitou North Carolina

30 000

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, 
s.r.o.

Code Your Future; Podpora talentu žáků 
v oblasti ICT

40 000



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

Janua linguarum reserata 7 000

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

Projektový týden ve Slovinsku 20 000

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Mezinárodní festival žákovského divadla 
ve španělštině

40 000

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11*
Cesta k vybudování excelentní školy v 
Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11

20 000

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Mezinárodní odborná spolupráce s CTY 
Johns Hopkins na projektu CTY Online

31 000

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Mezinárodní odborná spolupráce s CTY 
Johns Hopkins na projektu CTY Online

60 000

Gymnázium, Střední odborná škola, 
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 
27

Poznávací zájezd žáků Gymnázia a SOŠ 
pro sluchově postižené Praha 2, Ječná 
27, do Velké Británie s návštěvou Bexley 
Deaf Centre

100 000

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, 
Branická 41*

Kdyby Giacomettiho člověk chodil... 50 000

Odborné učiliště a Praktická škola,
Praha 8, Chabařovická 4/1125*

Návštěva manufaktury na výrobu 
porcelánu

22 000

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1

Mezinárodní přehlídka Mladý klavír 2015 40 000

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1

Odborná stáž pedagogického pracovníka 
na Conservatório di Parma

10 000

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1

Podpora účasti žáků na mezinárodních 
soutěžích

70 000

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1

Vícestranná spolupráce Pražská 
konzervatoř - Conservatório Funchal 
(Portugalsko)

30 000

Smíchovská střední průmyslová škola,
Praha 5, Preslova 25

IT soutěž - Souboj algoritmů 100 000

Smíchovská střední průmyslová škola,
Praha 5, Preslova 25

Reprezentace studentů na Science camp 
v Bulharsku

30 000

Smíchovská střední průmyslová škola,
Praha 5, Preslova 25

Soutěž MOS World Championship 100 000

Smíchovská střední průmyslová škola,
Praha 5, Preslova 25

Soutěž Net Competion 21 000

Společnost tance při Taneční 
konzervatoři Praha, s. p.

Přehlídka evropských baletních škol. 
Akce k 70. výročí založení Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy

80 000

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště,
Praha - Čakovice

Odborná exkurze do ZOO Berlin a 
Tierpark Berlin

50 000

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická,
Praha 2, Ječná 30

Finále soutěže CanSAT 2015 100 000



Střední škola - Waldorfské lyceum
Účast na mezinárodním fóru eurytmie 
pro mladé ve Witten Annen (DE) ve 
dnech 13. 5. - 17. 5. 2015

83 000

Střední škola automobilní a informatiky 16. Automechanik Junior 2015 16 000
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A 
HOTELOVÁ s.r.o.

Spolupráce s čínskou Beijing Jingsong 
Vocational School

200 000

Střední škola Náhorní
Mezinárodní didaktická a metodická 
spolupráce se švédskou školou, sdílení 
výukových programů

40 000

Střední škola technická, Praha 4, Zelený 
pruh 1294

1. ročník mezinárodního Kamenického 
symposia v Praze na Zeleném pruhu

90 000

Střední škola umělecká a řemeslná FLENSBURG 100 000

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

Produkce módní přehlídky – Tradice – v 
Miláně

150 000

Vyšší odborná škola
a Střední škola slaboproudé 
elektrotechniky 

Praha – Luxemburg: Kořeny historie – 
mezinárodní soutěž

90 000

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, 
Novovysočanská 5

Mezinárodní veletrh fiktivních firem 6 760

Právnické osoby schváleno celkem  1 876 760
Právnické osoby vyplaceno celkem* 1 833 056

*Pozn. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 vrátilo celý grant ve výši 20.000 Kč, Konzervatoř 
Duncan centre vrátila část grantu ve výši 17.440 Kč a Odborné učiliště a Praktická škola 
Chabařovická vrátila část grantu ve výši 6 264 Kč.

Celkem fyzické a právnické osoby schváleno celkem  3 039 330 Kč
Celkem fyzické a právnické osoby vyplaceno celkem 2 875 626 Kč

Správní rada na svém zasedání dne 9. června 2015 schválila účetní závěrku za rok 
2014  a vzala  na vědomí příslušnou zprávu auditora.  Správní  rada také schválila 
Výroční zprávu o činnosti nadačního fondu za rok 2014.

7. Výhled činnosti fondu na rok 2016

Nadační fond hodlá i v následujícím období pokračovat ve své činnosti a nadále
hledat  cesty  k  podpoře  excelence  v  rámci  pražského  školství,  jakož  i  zvyšovat 
povědomí o jeho činnosti zejména prostřednictvím propagace v rámci internetu. 



8. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční 
účetní závěrce a výrok auditora 

Nadační  fond  při  svém  hospodaření  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 
k 31. 12.“). Majetek (aktiva) nadačního fondu činil k uvedenému období 13 298 000 
Kč a náklady související se správou nadačního fondu činily 157 000 Kč, což je 1,18 % 
z majetku nadačního fondu.

Další informace viz přílohy této výroční zprávy (Zpráva nezávislého auditora včetně 
účetní závěrky).

Za Nadační fond Cesta ke vzdělání:

Mgr. Jiří Růžička Bc. Pavlína Šimčíková

předseda správní rady fondu sekretářka fondu


