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Úvod 
 
Nadační fond Cesta ke vzdělání (dále jen 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 2014 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 
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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 právě snadná není. 
 
 
 

1. Vymezení účelu, pro který byl NF 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. 
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2. Správní rada 
 
  

předseda:  Mgr. Jiří Růžička 

místopředseda:  Andrea Vlásenková 
místopředseda:  PaedDr. Jiří Pilař  
člen:  doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

člen:  Ing. Eva Bartoňová 

člen:  MUDr. Pavel Bém 
 

 

3. Dozorčí rada 
 
 
 
předseda:  JUDr. Helena Chudomelová 

člen:  Ing. Zdena Javornická 

člen:  Ing. Dagmar Krutská 
 
 

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

5. Výčet majetku 
 
NF má veškerý svůj majetek ve formě peněžitých vkladů uložených u PPF banky 
a.s. V květnu 2014 obdržel nadační fond další nadační dar od svého zřizovatele, a 
to ve výši 1 850 000 Kč. K 31. 12. 2014 činil majetek fondu 14 818 000 Kč. 
 
 

6. Přehled o činnosti NF za rok 2014 a jeho zhodnocení  
 

Správní rada fondu dne 27. února 2014 rozhodla o vyhlášení 6. výzvy k podávání 
žádostí o příspěvek z nadačního fondu s uzávěrkou 30. dubnu 2014. Správní rada na 
svém zasedání dne 9. června 2014 vyhodnotila žádosti v rámci 6. výzvy a 
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jednomyslně schválila podporu žádostí 41 subjektů, z toho 19 žádostí o granty škol 
a 22 žádostí o granty jednotlivců v celkové výši 2 699 448 Kč. Nadační fond obdržel 
k 30. dubnu 2014 celkem 54 žádostí a celková výše požadovaných nadačních 
příspěvků činila 5 268 000 Kč, z toho bylo 31 žádostí podáno fyzickými osobami a 23 
žádostí bylo podáno právnickými osobami. Podrobnější informace o jednotlivých 
grantech – viz tabulky níže.  
 
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 
 
Fyzické osoby 
 
Žadatel Projekt Přiděleno 

Benešová Eliška Studijní pobyt na vysoké taneční škole v Mexiku 96 000 

Benháková Anna 
Studijní stážv profesionálním tanečním souboru 
En-Knap v Lublani, Slovinsko 

15 000 

Berka Vojtěch Model European Parlament International Session 6 860 

Cimbalová Šárka za Cimbalovou 
Agathu 

Model European Parlament International Session 6 860 

Dušková Anita Model European Parlament International Session 6 860 

Heřmanová Jitka za Heřmanovou 
Kristýnu 

CTY summer camp 85 000 

Hlinková Darja 
Studijní stáž na Fontys ¨Hogeschool voor de 
Kunsten v Tilburgu  

78 000 

Houšková Petra Studijní stáž na Escola superior de danca 45 000 
Kadlčíková Michaela Studijní pobyt na Limon Institut v NY 92 000 

Lustig Matiáš – viz Pozn. 1) 
Studium přírodních věd se zaměřením na fyziku na 
University College London 

297 000 

Mikshina Inga 
Studijní zahraniční pobyt na José Limón Institute 
v New York City, USA v období od září 2014 do 
prosince 2014 

92 000 

Myslivcová Eva Koncertní turné - Kanada, USA 22 470 

Nedbal Petr 
Zahraniční studium na ArtEZ Institute of the Arts 
Arnhem 

52 320 

Pocková Johana – viz Pozn. 2) Studijní stáž na taneční konzeravatoři v Holandsku 48 600 

Prýmková Dita za Prýmkovou 
Barboru 

Model European Parlament International Session 6 860 

Rout Jiří za Routovou Annu – viz 
Pozn. 3) 

CTY Summer - letní akademický program pro 
talentované středoškoláky na univerzitách v USA 

85 000 

Semerádová Barbora Model European Parlament International Session 18 963 

Shao Xu Zhu za JI Shao Qiu Summer camp - Civic Leadership Institute 85 000 

Šajtošová Kristýna 
Příspěvek na studijní stáž Royal Conservatorie v 
Antwerpách 

75 000 

Uhlíková Natálie Podpora studia na Imperial College London 300 195 

Veškrnová Adéla 
Zahraniční stáž na Escola superior de danca v 
Lisabonu (září 2014 - leden 2015) 

40 500 
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Zybartas Mina Model European Parlament International Session 6 860 

Fyzické osoby - schváleno celkem 1 562 348 Kč 
 

Pozn. 1) Matiáš Lustig vrátil celou částku 
Pozn. 2) Johana Pocková odstoupila od smlouvy před vyplacením grantu  
Pozn. 3) Anna Routová odstoupila od smlouvy před vyplacením grantu 
Fyzické osoby - vyplaceno celkem 1 428 748 Kč (bez J. Pockové a A. Routové) 
Fyzické osoby, které skutečně čerpaly granty - celkem 1 131 748 Kč (bez M. Lustiga) 

 

 
 
Právnické osoby 
 

Gymnázium Jana Nerudy, škola 
hl. města Prahy 

Podpora účasti studentů Gymnázia Jana Nerudy 
ve vzdělávacích kurzech pro nadané studenty 
CTYOnline John Hopkins University 

32 000 

Gymnázium, Praha 5, Na 
Zatlance 11 

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 jako 
organizátor, zajišťovatel a realizátor Erasmian 
European Preparatory Debates (EEPD) Praha 2014 

110 000 

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 
1952 

Hudební festival Benátky - květen 2014 53 500 

Konzervatoř Duncan Centre 
Kdyby Giacomettiho člověk chodil (taneční a 
hudební seminář, 4. - 15. 6. 2014, Modena) 

20 000 

PORG - gymnázium a základní 
škola, o. p. s. 

Mezinárodní odborná spolupráce gymnázia PORG, 
CTY CE a CTY Johns Hopkins na projektu CTY 
Online 

48 000 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1 

Mezinárodní přehlídka Mladý klavír 2014 31 500 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1 

Odborná stáž na Al Quds University Jerusalem 
(Izrael) 

18 000 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1 

Podpora účasti žáků Pražské konzervatoře na 
mezinárodních kurzech, festivalech a přehlídkách 
v zahraničí 

85 000 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1 

Podpora účasti žáků Pražské konzervatoře na 
mezinárodních soutěžích 

35 000 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 
Rejdišti 1 

Podpora účasti žáků Pražské konzervatoře na 
mezinárodním kurzu ve švýcarské Arose 

63 000 

Společnost tance při Taneční 
konzervatoři Praha, o.s. 

8. International Ballet Festival Cali, Kolumbie 160 000 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 2, Ječná 
30 

CanSat 2014 120 000 

Střední zdravotnická škola, 
Ruská 91, Praha 10 

Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ, Praha 10, 
Ruská 2200/91 ve Švýcarsku s návštěvou 
zdravotnické školy, zdravotnických a sociálních 
zařízení 

30 000 

Taneční centrum Praha - 
konzervatoř o.p.s. 

Reciproční projekt Baletu Praha a Trasitions 
Dance Company 

100 000 

Taneční centrum Praha - 
konzervatoř o.p.s. 

Zájezd Baletu Praha Junior "Aberdeen 
International Youth Festival 2014" 42. ročník 

90 000 
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Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

Odborná stáž studentů a pedagogů VOŠSP ve 
vzdělávacích institutech a zařízeních náhradní 
rodinné péče ve Velké Británii 2014 

54 000 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

Odborná stáž studentů a pedagogů VOŠSP ve 
vzdělávacích institutech a zařízeních sociálních 
služeb na Slovensku 2014 

19 500 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

Odborná stáž studentů a pedagogů VOŠSP ve 
vzdělávacích institutech a zařízeních sociálních 
služeb ve Francii 2014 

52 000 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

Odborná stáž studentů a pedagogů VOŠSP v 
zařízeních sociálních služeb v Rakousku 2014 

15 600 

 
Právnické osoby - celkem  1 137 100 Kč  
 

 
Celkem fyzické a právnické osoby schválené    2 699 448 Kč 
Celkem fyzické a právnické osoby čerpané     2 268 848 Kč 
 
 

7. Výhled na rok 2015 
 
 
Fond hodlá i v roce 2015 navázat na předchozí činnost a nadále hledat cesty 
k podpoře excelence v rámci pražského školství. 
 
 
 

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 NF související se správou NF 
nesmí převýšit 5% majetku NF k 31. 12.“). Majetek NF činil k uvedenému období 
14 818 000 Kč a náklady související se správou NF činily 151 000 Kč, což je 1,02 % z 
majetku NF. 

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

Za NF: 

 

Mgr. Jiří Růžička    Ing. Adam Šimčík 

předseda správní rady NF   sekretář NF 

 


