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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. Rozšířily se 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 plně v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje pražského 
školství.   
 
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 poskytovat opravdu 
kvalitní absolventy pro dnešní trh práce či pro další studium na vysokých školách u 
nás či v zahraničí. 
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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. 
 
 
 
 

Vymezení účelu, pro který byl fond zřízen 
 
Nadační fond má za účel 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 
člen správní rady:   MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
člen správní rady:   Mgr. Jan Čižinský 



-------------------------------------------------------------------------------- 
Výroční zpráva NF Cesta ke vzdělání za rok 2016, str. 4 

 
 

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

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

Výčet majetku 
 
Nadační fond má veškerý svůj majetek ve formě peněžitých vkladů uložených u 
PPF banky a.s. V květnu 2016 obdržel fond od svého zřizovatele Hlavního města 
Prahy dar ve výši 1 850 000 Kč.  Ke dni 31. 12. 2016 činil majetek (aktiva) fondu 
12 231 428 Kč. Podrobněji viz zpráva auditora a související účetní výkazy. 
 
 
 
 

Přehled o činnosti fondu za rok 2016 
 

Správní rada fondu na svém zasedání dne 16. února 2016 vzala na vědomí 
vyúčtování 7. výzvy k podávání žádostí o příspěvek z nadačního fondu, projednala 
návrh Grantového programu na rok 2016, schválila 8. výzvu k podávání žádostí o 
příspěvek z nadačního fondu s uzávěrkou 31. března 2016.  
 
Správní rada fondu na svém zasedání dne 26. dubna 2016 rozhodla o volbě nového 
sekretáře fondu (Bc. Pavlíny Šimčíkové). Správní rada rovněž vyhodnotila žádosti 
podané v rámci 8. Výzvy a schválila podporu 57 žádostí v celkové výši 3 016 000 Kč 
(z toho bylo 21 žádostí od fyzických osob a 36 žádostí od právnických osob). 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 
 
Fyzické osoby   

Žadatel Popis projektu schválená 
částka 

Čechová Jitka zahraniční studijní stáž 50 000 

Hälbig Karel mezinárodní hudební festival 40 000 

Hrkalová Jana metodický kurz ve všeobecném 
vzdělávání 

23 000 

Janata Lukáš letní program v Paříži pod záštitou 
Schola Cantorum a Cons. de Paris 

45 000 

Jermář Michael studium v Paříži ve třídě Philippa 
Portejoie 

100 000 

Koluchová Sára zahraniční studijní stáž 30 000 

Kubcová Kristina Marie zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Maleček Tomáš zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Mojzešová Anna-Sofie mezinárodní hudební festival 40 000 

Náhlovský David za Náhlovskou 
Báru 

zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Preiss Jan za Preisse Jana zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Seidl Matěj zahraniční studijní pobyt 100 000 

Semerádová Barbora zahraniční projekt v Budapešti 9 000 

Stěpaněnko Nikita zahraniční studijní pobyt 100 000 

Šefrnová Anna zahraniční studijní stáž 25 000 

Švejkar Marek zahraniční studijní pobyt 25 000 

Tomášek Jakub zahraniční studijní pobyt 100 000 

Tričkov Vasil zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Trtík Jiří zahraniční studijní pobyt 100 000 

Vaughan Thomas zahraniční projekt v Budapešti 6 000 

Celkem fyzické osoby 823 000 
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Právnické osoby 

   

Žadatel Popis projektu schválená 
částka 

Evangelická akademie Praha zahraniční stáž v Drážďanech, 
seminář německých lektorů v 
Praze 

20 000 

Gymnázium Jana Keplera mezinárodní setkání studentů a 
pedagogů v Kolumbii 

78 000 

Gymnázium, Praha 4, 
Budějovická 680 

zahraniční odborná stáž 55 000 

Gymnázium, Praha 5, Na 
Zatlance 11 

účast na jednání evropského 
parlamentu mládeže v Hamburku 

70 000 

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 
1952 

hudební vystoupení na 
mezinárodní výstavní a hudební 
akci ve Francii 

50 000 

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

příprava a realizace týdenního 
pobytu žáků partnerské školy ve 
Slovinsku 

10 000 

Mezinárodní konzervatoř Praha 
– International Conservatory 
Prague s.r.o. 

uspořádání mezinárodní pěvecké 
soutěže v Praze 

80 000 

Obchodní akademie Praha 
s.r.o. 

studium odborných předmětůvna 
partnerské škole ve Velké Británii 

60 000 

Pražská konzervatoř vzdělávací pobyt a stáž ve Francii 
v říjnu 2016 

20 000 

Pražská konzervatoř Slovensko, Itálie, Litva, Polsko, 
SRN, Portugalsko 

70 000 

Pražská konzervatoř uspořádání mezinárodní přehlídky 
v Praze 

50 000 

Pražská konzervatoř zahraniční stáž a vzdělávací pobyt 
v Portugalsku 

40 000 

Pražská konzervatoř zahraniční stáž a vzdělávací pobyt 
v Kanadě 

35 000 

Smíchovská střední průmyslová 
škola 

účast na mezinárodní počítačové 
soutěži v USA 

90 000 

Smíchovská střední průmyslová 
škola 

účast na mezinárodním vědeckém 
kempu 

32 000 

Smíchovská střední průmyslová 
škola 

účast v mezinárodní on-line 
soutěži v AJ 

50 000 

SOŠ a SOU Praha Čakovice týdenní mezinárodní soutěž 
gastroškol 

40 000 

SOŠ a SOU Praha Čakovice 5 denní stáž učitelů na partnerské 
škole ve Francii 

56 000 

Společnost tance při Taneční 
konzervatoři Praha, z.s. 

účast na 5 denním mezinárodním 
baletním festivalu v Kolumbii 

180 000 
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Střední škola automobilní a 
techniky 

účast na mezinárodní odborné 
soutěži v Paříži 

15 000 

Střední škola dostihového 
sportu a jezdectví 

uspořádání mezinárodních dostihů 40 000 

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

5 denní zahraniční stáž pedagogů 
v partnerské škole 

24 000 

Střední škola gastronomická a 
hotelová s.r.o. 

dvoutýdenní zahraniční studijní 
pobyt žáků a odborná stáž 
pedagogů na partnerské škole v 
USA, týdenní odborná stáž 1 člena 
vedení školy 

150 000 

Střední škola technická, Praha 
4, Zelený pruh 1294 

účast na organizaci mezinárodního 
sympozia, workshopy, prezentace 
řemesel 

100 000 

Střední škola technická, Praha 
4, Zelený pruh 1294 

čtrnáctidenní zahraniční 
vzdělávací pobyt v Polsku 

100 000 

Střední škola technická, Praha 
4, Zelený pruh 1294 

třítýdenní zahraniční odborná stáž 
a jazykový pobyt ředitele školy na 
partnerské škole 

50 000 

Střední škola technická, Praha 
4, Zelený pruh 1294 

třítýdenní zahraniční stáž 
pedagogů o využití ekologických 
principů v oboru MIEZ na 
partnerské škole v Německu 

60 000 

Střední škola umělecká a 
řemeslná 

odborný výcvik a odborná praxe 
žáků v provozu sociálního partnera 
MTEZ Žďár n. Sázavou, profesní 
příprava 

26 000 

Střední škola umělecká a 
řemeslná 

týdenní výjezd do partnerské školy 
Třineckých železáren, exkurze v 
třineckých železárnách, praxe v 
dílnách 

36 000 

Střední škola - Waldorfské 
lyceum 

účast na třídenním mezinárodním 
eurytmickém fóru v Německu 

100 000 

Taneční Centrum Praha - 
konzervatoř, Veřejně prospěšná 
právnická osoba (dříve o.p.s.) 

týdenní účast na tanečním 
festivalu v Antverpách   

68 000 

Vyšší odborná škola oděvního 
návrhářství a Střední 
průmyslová škola oděvní 

účast na uspořádání mezinárodní 
soutěžní módní přehlídky v Miláně 

80 000 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

8 denní zahraniční stáž studentů a 
pedagogů 

60 000 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

8 denní zahraniční stáž studentů a 
pedagogů 

50 000 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní 

8 denní zahraniční stáž studentů a 
pedagogů 

60 000 

Celkem právnické osoby 2 105 000 
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Celkem fyzické i právnické osoby 2 928 000 

 
Pozn. 1  
V únoru 2016 byl Nadačnímu fondu vrácen grant udělený Anně-Sofii Mojzešové ve 
výši 160 000 Kč a grant udělený Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 ve výši 30 000 Kč 
ještě ze 7. výzvy z roku 2015. 
Pozn. 2 
Rozdíl mezi schválenou a skutečně vyplacenou výší darů - Správní rada na svém 
zasedání 26. dubna 2016 schválila přidělení prostředků na dary ve výši 3 016 000 
Kč. Skutečně však bylo vyplaceno 2 928 000 Kč. Rozdíl je dán tím, že 2 žadatelé               
o grant, kteří podepsali darovací smlouvu, nakonec grant odmítli. Jedná se                          
o Nikolu Němcovou (výše schváleného grantu 40 000 Kč) a Střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou Ječná 30 (výše schváleného grantu 48 000 Kč). 
  
 
Dozorčí rada fondu na svém zasedání dne 27. července 2016 provedla kontrolu 
podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků za rok 2015                       
a konstatovala, že nadační fond tyto podmínky v roce 2015 řádně plnil. Dále 
dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2015 a konstatovala, že závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace 
nadačního fondu k 31. prosinci 2015. Dozorčí rada schválila rovněž návrh Výroční 
zprávy za rok 2015. 
 
 
 
 

Výhled činnosti fondu na rok 2017 
 
Nadační fond hodlá také v příštím roce vyvíjet činnost v souladu s účelem, pro nějž 
byl zřízen a nadále tak podporovat výjimečné žáky a studenty pražských středních 
škol, vyšších odborných škol a konzervatoří. 
 
 
 
 
 

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 12 231 428 Kč a 
náklady související se správou nadačního fondu činily 209 935 Kč, což je 1,72 % z 
majetku nadačního fondu. 
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Další informace viz příloha této výroční zprávy, tj. Zpráva nezávislého auditora 
včetně účetní závěrky. 

 

Za Nadační fond Cesta ke vzdělání: 

 

 

Mgr. Jiří Růžička     Bc. Pavlína Šimčíková 

předseda správní rady fondu   sekretářka fondu 

 


