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ÚVOD
1

Jiří Zrůst
předseda správní rady
Princ Philip
vévoda z Edinburghu
Mladí lidé nemusí být
nejlepší, aby získali Cenu
DofE, musí si pouze stanovit cíle, které jsou pro
ně motivující, a potom
se svědomitě snažit tyto
cíle splnit. Díky tomuto
odhodlání získají zpátky
to, co do plnění programu
vloží. Neexistují totiž žádné
zkratky k dosažení pocitu
opravdového úspěchu.

2

Vážení účastníci, dobrovolníci, podporovatelé a přátelé DofE,
jako každý rok je mi velkým potěšením vám poskytnout přehled klíčových aktivit a událostí, které se
odehrály v roce 2018.
Je skutečně velmi inspirativní vidět, jak neformální
vzdělávání rezonuje nejen v české společnosti a školství, ale i celosvětově. Klíčové životní kompetence,
které DofE již více než 62 let přináší: adaptabilitu,
kreativitu, odolnost, odhodlání, ale i životní a emoční
pohodu, to vše nadále posilujeme u mladé generace
a je neuvěřitelné, jak tento program, který již před
mnoha lety vymyslel náš zakladatel Jeho královská
Výsost princ Philip a propagátor zážitkové pedagogiky
Kurt Hahn, přesně naplňuje to, co od současného
vzdělávání očekáváme a kam výchovu mladých lidí
chceme směřovat.
Není proto divu, že program DofE a jeho popularita
i celospolečenský dopad u nás i celosvětově dramaticky
rostou. Téměř 200 zapojených škol a vzdělávacích
institucí, více než 4 000 aktivních účastníků, přes
600 vedoucích, učitelů a pedagogů a 2 000 nových
dofáků z celé České republiky, jsou toho jasným
důkazem. DofE jako program, který celostně formuje
osobnost mladého člověka a jeho charakter, se proto
dostává i do dalších oblastí práce s mladými, jako jsou
sportovní kluby, vysoké školy nebo firemní prostředí.

Fotbalová akademie Sparta Praha, Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy či spolupráce se společností innogy
a dalšími, jsou to jen některé příklady, kde DofE funguje jako ucelený a efektivní nástroj, jak objevit potenciál
mladých, ale i dospělých, kteří jim v jejich cestě za
sebepoznáním pomáhají.
DofE umožňuje skutečně každému mladému člověku,
bez ohledu na jeho sociální postavení, zázemí, schopnosti, dovednosti či fyzickou kondici, aby na sobě
začal pracovat a byl připraven na budoucí životní
i pracovní výzvy. Ročně rozdělíme přes půl milionu
korun na přímou podporu znevýhodněné mládeže,
na expedice, na rozvoj škol a dalších institucí i na
vzdělávání dobrovolníků a pedagogů, kteří s mladými
lidmi pracují.
V roce 2018 jsme také investovali velké úsilí do
budování regionální sítě DofE, posilování našeho
týmu i našich partnerských vazeb jak firemních, tak
institucionálních. Jsme hrdí na úspěšně pokračující
spolupráce stvrzené memorandy s městem Brnem,
Moravskoslezským krajem a mnohými dalšími institucemi a korporátními i individuálními podporovateli,
kteří si uvědomují důležitost investice do naší mladé
generace. Velice se také těšíme na budoucí spolupráci
s Královéhradeckým krajem, ale nejen s ním. Naší
ambicí je, aby každý mladý člověk ve věku 13–24 let
měl možnost se do programu zapojit. Velmi si všichni
přejeme, aby se naše ambice již brzy stala skutečností
po celé České republice.
Jménem správní a dozorčí rady, a především jménem
celého týmu DofE vám velmi děkuji.
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O DOFE

Dva ze tří mladých lidí a čtyři z pěti dospělých jsou přesvědčeni, že pouhá výuka ve
školách nestačí k dostatečné přípravě na budoucí život.”
Mezinárodní výzkum The Duke of Edinburgh´s International Award, 12 000 respondentů, Review 2017/18

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově rozšířený program neformálního vzdělávání.
Je určen pro všechny ve věku 13 až 24 let a jeho úkolem
je motivovat a podporovat osobní rozvoj a získávání
dovedností, které jsou potřebné pro budoucí život
a zaměstnání.
Účastníci si v programu volí aktivity ve čtyřech oblastech programu – pohybu, dovednosti, dobrovolnictví
a expedici. Zvoleným aktivitám se věnují dobrovolně
a dlouhodobě. Doba trvání se odvíjí od zvolené úrovně
programu – bronzové, stříbrné a zlaté. Po úspěšném
splnění svých cílů získávají prestižní, mezinárodně
uznávaný certifikát a odznak.

Úrovně programu
BRONZ

STŘÍBRO

ZLATO

věk 13+
min. 6 měsíců

věk 15+
min. 12 měsíců

věk 16+
min. 18 měsíců

Program DofE má dlouholetou tradici, založil jej
v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel
britské královny Alžběty II. V České republice funguje
od roku 1995 a neustále získává nové účastníky,
kterým pomáhá rozvíjet jejich potenciál.

Oblasti
programu
POHYB

DOVEDNOST

EXPEDICE

DOBROVOLNICTVÍ

REZIDENČNÍ
PROJEKT
pouze zlatá úroveň
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Speciální projekty DofE
DofE v ČR
v roce 2018

4 452

185

612

710

1 950

42

mladých lidí se
účastnilo DofE

institucí
po celé ČR

vedoucích DofE pomáhá
mladým lidem v úspěšném
plnění programu

nově oceněných
mladých lidí

účastníků vstoupilo
do programu

nových
center

IDOFE – VIRTUÁLNÍ
MENTORING
Poskytovatelé DofE

Liberecký

6

Ústecký

15

48

2

98
15

Královéhradecký
Praha

Karlovarský

10

Pardubický
Plzeňský

4

21

5

3

8

25

Olomoucký

Vysočina

Jihočeský

6

Moravskoslezský

10

Středočeský

Zlínský
Jihomoravský

17

Naším cílem je umožnit každému mladému člověku se
účastnit programu DofE. Proto vedle naší standardní
činnosti rozvíjíme i mnoho přesahových projektů, aby
opravdu každý mladý člověk v ČR mohl rozvíjet svůj
potenciál.
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1
25
1
14
19
11
1

Státní SŠ
Státní ZŠ
Státní VŠ

Dětské domovy,
výchovné ústavy

PROJEKTY PRO
ZNEVÝHODNĚNOU MLÁDEŽ
Spolupracujeme s dětskými domovy a zapojujeme do
programu DofE mladé ze znevýhodněného prostředí.

Sportovní klub

130

1 800

mladých lidí, kteří
se účastní programu
po celém světě

zemí, které jsou
zapojené do
programu

nových účastníků
se denně přihlásí
do programu

Zlepšení fyzické
kondice a zdraví

Zapojení se
do dobrovolnictví
a komunitního
života

SPORTOVNÍ KLUBY
Zapojujeme do programu mladé sportovce ze sportovních klubů za účelem jejich komplexního osobnostního rozvoje.

DDM, SVČ
Neziskové organizace

1 300 000

Propojení žáků a studentů s firemním prostředím
v rámci DofE mentoringového programu. Je určen
především pro mladé, kteří ve své blízkosti nemají
místní centrum DofE a chtějí si program plnit virtuálně.

Soukromé SŠ
Soukromá VŠ

DofE
ve světě

UNIVERZITY A VYSOKÉ
ŠKOLY
Zaměřujeme se i na zapojení vysokoškolských studentů do programu, zároveň pomáháme s výukou
neformálního vzdělávání na univerzitách.

Zlepšení
duševního
zdraví

Zvýšení sociální
soudržnosti

Co přináší
DofE mladým
lidem?

Zlepšení
zaměstnatelnosti
a finančního
ohodnocení

Snížení násilí
a šikany

Lepší vztah
k ochraně
životního prostředí

Zlepšení
komunikačních
dovedností
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3

ČINNOST

8

1. Rozšiřujeme se a upevňujeme program

DofE mi dalo spoustu nových zkušeností
a zážitků. Bylo to poučné a zábavné zároveň.
Rozhodně budu pokračovat na další úroveň,
protože se chci dále zdokonalovat v tom, co mě
baví.
Bára, Purkyňovo gymnázium Strážnice

Stejně jako v předešlých letech zůstávají základní
a střední školy hlavním pilířem českého DofE. Naše
práce se celý rok zaměřovala především na rozšiřování
v rámci středních škol, ale podařilo se nám zapojit
i několik škol základních, protože od podzimu 2017
mohou mladí lidé v ČR plnit DofE již od 13 let.
Během roku se nám podařilo zapojit celkem 42 nových
institucí, z toho je 27 středních škol. Největší nárůst
počtu místních center, tedy organizací, které program
poskytují, jsme zaznamenali v Ústeckém, Pardubickém
a Moravskoslezském kraji. Všem organizacím se
pravidelně a aktivně věnuje 6 regionálních manažerů
a pokrývají tak celou Českou republiku. V roce 2018 se

47

67

3 000+

prezentací DofE
na školách

motivačních
besed

mladých
účastníků besed

zapojily nejrůznější školy, od gymnázií přes technické
školy a obchodní akademie až po školy zdravotnické.
DofE se podařilo rozšířit také do šesti základních škol,
z toho jsou čtyři na území města Brna, se kterým je
uzavřené memorandum o spolupráci.
V roce 2018 jsme k představení programu využili
pomoci našich 15 absolventů – ambasadorů DofE,
kteří prezentovali DofE na 47 školách. Celkem bylo
uspořádáno 67 motivačních besed, jichž se zúčastnily
více než 3 000 mladých lidí.
Kateřina Patáková
regionální manažerka – Jižní Morava a Vysočina
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2. Staráme se o naše vedoucí

Na své profesi oceňuji zejména kontakt
s mladými lidmi a zároveň možnost neustálého
obohacování a získávání nových zkušeností.
Právě příležitost zapojit se do DofE mě nadchla, protože se jedná o program mimo školní
lavice přinášející nový vítr do mé pedagogické
činnosti.
Mgr. Martina Strnadová,
Gymnázium Jana Keplera

Kvalitní podpora našich místních center, stejně jako
všech našich vedoucích, školitelů a hodnotitelů DofE,
pro nás byla v roce 2018 prioritou. Uspořádali jsme
celkem 14 základních a 11 expedičních školení, z toho
osm z nich mimo Prahu. Kvůli výraznému růstu počtu
našich center jsme se rozhodli školení uspořádat
i v Brně a Ostravě. Školeními celkem prošlo 175 nových
vedoucích a do roku 2019 tedy vstupujeme s celkem
612 aktivními pracovníky s mládeží, kteří spolu s námi
pomáhají podporovat žáky a studenty z celé České
republiky v jejich osobním růstu.
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3. Dáváme příležitost každému
175

612

66

nových
vedoucích

aktivních
vedoucích

účastníků DofE
Leader Campu

14

11

MŠMT

Zapojení do programu DofE zafungovalo jako
pozitivní motivace a povzbudilo naše děti
k realizaci aktivit a rozvoji vnitřního potenciálu,
který by v sobě možná jinak vůbec neobjevily.
Díky zapojení do DofE se ukazuje, jak aktivní
dokážou být i přesto, že jejich životní příběh
zkomplikovaly osobnostní dispozice a vlivy
prostředí.

základních
školení

expedičních
školení

akreditace
všech školení

Marie Lukášová, koordinátorka DofE,
psycholožka, DDŠ Veselíčko:

a příklady dobré praxe, uspořádali jsme pro ně 2 regionální setkání, a to v Hradci Králové a Ostravě.
Vedoucí programu DofE se zde dozvěděli více o expedicích, měli možnost sdílet své zkušenosti, a navíc se
zúčastnili workshopu spojeného s talentovou oblastí
našeho programu.

Kromě školení jsme v roce 2018 nabídli i několik
nadstavbových workshopů se zaměřením na praktické
dovednosti, které lze využít nejen při dobrodružných
expedicích. Tyto workshopy, v rámci kterých si naši
vedoucí měli možnost vyzkoušet rozdělávání ohně,
balení batohu či stavění stanu, proběhly ve spolupráci
s 3E Outdoors a setkaly se s velmi pozitivním ohlasem.

V listopadu se také konalo již tradiční Národní
setkání, nově pod názvem DofE Leader Camp, kde se
sešlo přes 70 pedagogů a dalších dobrovolníků z celé
ČR. Během nabitého víkendu měli možnost zúčastnit se miniexpedice, sdílet dobrou praxi, navštívit
workshopy zajištěné organizacemi 3E Outdoors,
Prázdninovou školou Lipnice, Kým čím být a PrPom.
Vrcholem pak byla přednáška patronky programu Kláry
Kolouchové o zdolávání horských vrcholů. Účastníci
DofE Leader Campu označili za největší přinos akce
právě možnost setkat se s dalšími DofE vedoucími
a sdílet své zkušenosti.

Jelikož víme, jak důležité je pro naše vedoucí sdílet
mezi sebou zkušenosti s poskytováním programu

Michal Jež
programový ředitel

Program DofE je celosvětově známý tím, že je otevřený
a dostupný všem mladým lidem bez rozdílu a jediným kritériem je věkové rozmezí, které je pro Českou
republiku 13 až 24 let. Na základě této filozofie vznikla před několika lety strategie mít DofE jednoduše
dostupné i pro mladé lidi, kteří nemají tak silné
rodinné či sociální zázemí. Od té doby se celý tým
národní kanceláře DofE, společně s našimi podporovateli, snaží tuto strategii naplňovat tak, aby i tito
žáci a studenti měli příležitost se osobnostně rozvíjet
a věnovat se aktivitám, které je baví a naplňují. Naši
iniciativu podporuje i naše mateřská mezinárodní
nadace IAF, která zastřešuje český projekt Be Involved,
jehož cílem je zapojovat do programu DofE dětské
domovy a další výchovné instituce a pečovat o ně.
Právě díky Be Involved se nám v roce 2018 podařilo
zapojit 4 nové dětské domovy – jmenovitě DD Hrotovice,

4

44

nově zapojené
dětské domovy

nově zapojených
marginalizovaných
účastníků

DD Lichnov, DD Severní Terasa Ústí nad Labem a DD
a ŠJ Střekov Ústí nad Labem. Nově jsme tak rozšířili
své působení v dětských domovech i do Ústeckého
kraje, a navíc jsme v této oblasti posílili svou pozici
na Moravě a ve Slezsku.
Během roku 2018 se zapojilo 44 nových znevýhodněných účastníků. Také jsme rozšířili řady vychovatelů
a pracovníků v DD o 15 nově proškolených dospělých,
kteří se neúnavně věnují tomu, aby účastníkům
programu pomáhali udržet vnitřní motivaci a podporovali je na cestě k úspěšnému splnění jejich cílů.
V roce 2018 program celkem dokončilo 60 účastníků ze
znevýhodněného prostředí, z toho 57 získalo ocenění
bronzové a 3 dokonce ocenění stříbrné.
Daniela Ryšková
regionální manažerka – severozápadní Čechy
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4. Zapojujeme vysokoškoláky

Díky semináři jsem objevila rozvojový program DofE a stala se jeho školitelem. Předmět
doporučuji všem (budoucím) učitelům, kteří
vědí, že chtějí své hodiny plánovat co nejvíce
v pohybu a kreativně. Na každý seminář jsem
se těšila, protože celých 90 minut probíhalo
aktivně, týmově, v přátelské atmosféře.
Petra, absolventka předmětu zaměřeného na
neformální vzdělávání na Univerzitě Karlově

Ač byly univerzity a vysoké školy pro DofE téměř
neprobádanou oblastí, v roce 2018 jsme vykročili
díky novému projektu „Award Goes to Universities“
do oblasti jak veřejného, tak soukromého terciárního
vzdělávání a ukázalo se, i podle ohlasů, že to je cesta
správným směrem.
V tomto roce měl premiéru volitelný předmět o neformálním vzdělávání a DofE na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy. Kvalita DofE i našeho školství je přímo závislá na kvalitě učitelů, a proto jsme měli velkou radost
z 19 nadšených absolventů, kteří na konci semestru
převzali osvědčení o splnění předmětu a stali se tudíž
vedoucími programu DofE. Ve své školní a výukové praxi
tak nyní mohou využít řadu neformálních a zážitkových
principů. Pozitivní zpětná vazba a velký zájem o kurz ze
strany studentů vedly k vypsání předmětu i v letním semestru 2019/2020 a následnému zařazení předmětu do
univerzitního základu pro akademický rok 2020/2021.
Přelomovou událostí se stalo zapojení prvních dvou
vysokých škol v České republice do programu DofE –
12

5. Všestranně rozvíjíme mladé sportovce

Mladí fotbalisté zapojení do programu si lépe
uvědomí životní hodnoty. Mohou být úspěšní
a dokázat něco ve fotbale, my ovšem chceme,
aby působili pozitivně i na společnost.

47

19

6

proškolených
vysokoškoláků

absolventů
předmětu

angažovaných
vysokých škol

Vysoké školy Ambis a Univerzity Pardubice. Neméně
důležité bylo spuštění virtuální platformy iDofE, díky
které se do programu začali hlásit i vysokoškoláci,
kteří nemají své místní centrum a nemohou tak do
programu aktivně vstoupit.
V současné době spolupracujeme s šesti vysokými
školami a v programu se angažovalo již 47 vedoucích,
hodnotitelů a mentorů z řad vysokoškolských pedagogů či studentů. V projektu budeme pokračovat
i v následujících letech, zejména v zapojování dalších
vysokých škol do programu, v rozšiřování výuky o DofE
a neformálním vzdělávání na příslušné fakulty či
v uznávání DofE certifikace při přijímacích řízeních
na vysoké školy v ČR, tak jak je tomu u mnohých
prestižních univerzit ve Velké Británii, Kanadě,
Austrálii nebo USA, kde je DofE certifikát důležitým
kritériem v přijímacím řízení.

František Čupr, generální ředitel
AC Sparta Praha

Projekt zapojování sportovních klubů do programu
DofE vzešel z úspěšné akce International Gold Event
2017. Díky 85 mladým delegátům z celého světa vzniklo
10 speciálních projektů a jedním z nich bylo zapojení
mladých sportovců do DofE. Pilotní organizací se stal
nejúspěšnější český fotbalový klub AC Sparta Praha. Jak
jsme brzy zjistili, naše hodnoty se v mnohém shodují.
Například v tom, že komplexní rozvoj osobnosti je pro
mladé lidi v dnešní době klíčový.
Prvním důležitým krokem bylo načerpání zkušeností
z Velké Británie, kde model spolupráce DofE a fotbalových klubů z Premier League již několik let úspěšně
funguje. Naši britští kolegové nám byli více než
nápomocní a umožnili nám setkat se se zástupci klubů
Manchester City, Everton a Altrincham. První zmiňovaný
klub nabízí program DofE fotbalistům ve věku 14 a 15 let,
mají ho povinný v rámci jejich vzdělávacího procesu,
a mohou si vybrat bronzovou nebo stříbrnou úroveň.
V Evertonu a Altrinchamu funguje program odlišně –

PRVNÍ

12

sportovní klub
zapojený do DofE

trenérů Sparty
vyškoleno

zapojit se může každý mladý člověk pocházející z komunity okolo klubu, jelikož zde DofE často nahrazuje
roli našich středisek volného času.
Po našem návratu domů již mohla spolupráce začít
naplno fungovat a mohli jsme projekt slavnostně „vykopnout“. Jeho cílem je učinit z mladých hráčů AC Sparta
Praha ještě lepší sportovce, ale zároveň z nich vychovat
charakterově silné osobnosti a připravit je na život
následující po jejich profesionální kariéře. V září 2018
bylo v AC Sparta Praha proškoleno celkem 12 trenérů
napříč věkovými kategoriemi a mužskými i ženskými
týmy. V prosinci téhož roku byl oficiálně předán
certifikát k zahájení programu DofE do rukou pana
Františka Čupra, generálního ředitele klubu, a Martiny
Králové, ředitelky komerčního úseku. První účastníci
se zapojili již o několik týdnů později – od ledna 2019
bude program plnit celá věková kategorie U15.
Andrea Bittnerová
projektová koordinátorka – sportovní kluby

Josef Nový
regionální manažer – severovýchodní Čechy
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6. Propojujeme firmy a mladé lidi

7. Pomáháme účastníkům plnit si své sny
22 000 Kč

Bylo pro mne obrovským oživením a zdrojem
energie povídat si s mladým člověkem, který
přistupuje k celé řadě věcí otevřeně a s obrovskou chutí se učit, rozvíjet a objevovat. Adam často
přicházel s novými tématy, kde ho zajímal můj
pohled na věc. Dobře si například pamatuji velmi
zajímavou diskusi na téma etických standardů.
Jan Valenta, firemní mentor,
CEO společnosti Gasnet

V dnešní moderní a rychlé době nezahálí ani DofE,
program s dlouholetou tradicí. Z tohoto důvodu vznikla
v České republice unikátní virtuální platforma iDofE,
umožňující mladým lidem, kteří ve svém okolí nemají
žádnou zapojenou organizaci, plnit si program díky
virtuálnímu mentorovi. Mentorem se účastníkům
stávají vyškolení firemní dobrovolníci či absolventi
stříbrné a zlaté úrovně. České firmy tak mají unikátní
možnost se zapojit do formování mladé generace
a z blízka zjistit její potřeby, záliby i myšlení. Díky
iDofE tak mají možnost zapojit se do programu opravdu všichni mladí lidé po celé ČR.
Aby byl celý proces přihlašování jednodušší, vznikla
v roce 2018 microsite zazijdofe.cz, která funguje
zároveň jako registrační formulář. Pokud účastník nenalezne ve formuláři svou školu, může zvolit možnost,
že se chce zapojit online. Na podzim jsme uspořádali
náborovou kampaň na sociálních sítích, která se
setkala s velkým úspěchem. Od září do prosince jsme
zaznamenali přes 350 odeslaných formulářů, z toho
200 právě do iDofE.
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19

35

firemních
mentorů

účastníků
iDofE

V minulém roce jsme vyškolili 19 firemních mentorů
z celkem čtyř firem (České radiokomunikace, innogy,
Kooperativa, OKIN). Celkově se do projektu iDofE
v roce 2018 zapojilo 35 mladých lidí a velice nás těší,
že první z nich si již převzali Cenu vévody z Edinburghu
na ceremoniích v prosinci.
Firemní dobrovolníci ze společnosti Kooperativa navíc
absolvovali expediční školení a pomáhají účastníkům
na cestě programem i jako hodnotitelé expedic. Díky
iDofE tak umožňujeme českým firmám aktivně a rychle
vstoupit do českého vzdělávání a pomoci s výchovou,
motivací a potenciálem mladé české generace.
Veronika Ormaniecová
regionální manažerka – severní Morava

Díky naší paní učitelce jsem získal možnost
se zapojit do programu a jako odměnu získat
mnoho zkušeností a také běžeckou obuv.
Umožňuje mi se nadále věnovat svým dvěma zálibám, běhu a házené. Bez příspěvku
z Fondu DofE bych si tuto obuv jen těžko mohl
pořídit.
Filip, absolvent bronzové úrovně,
ZŠ Paskov

108 070 Kč 198 212 Kč

Podpora pro nová
místní centra
(startovací dotace)

Podpora
dovedností
účastníků

Podpora
dobrodružných
expedic

85 190 Kč

37 500 Kč

11 500 Kč

Podpora materiálního vybavení pro
realizaci dobrodružných expedic

Příspěvek na
propagaci
programu

Příspěvek
na školení
vedoucích

CELKEM 462 472 Kč
Věříme, že příležitost účastnit se DofE a pracovat na
svém rozvoji, by měl získat úplně každý, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, sociální postavení,
kondici nebo aktuální finanční situaci. Proto existuje
Fond DofE, který pomáhá účastníkům plnit své cíle
v programu. Primárně je zaměřen na znevýhodněné
účastníky (např. děti z dětských domovů), podporu
může ale obdržet každý. Žádosti jsou vyhodnocovány
komisí Fondu DofE složené ze zástupců Nadace
Kooperativy, která fond finančně podporuje, a dalších
členů Národního centra DofE.
V roce 2018 jsme se zaměřili na zefektivnění administrativy související s fondem. Především šlo o zjednodušení procesu žádosti o příspěvek. Druhy podpor
zůstaly stejné jako v minulých letech, účastníci mohou žádat o podporu individuálních aktivit, ale také
dobrodružných expedic. Příspěvek mohou získat také
vedoucí, aktivní pedagogové, kteří se ve svém vol-

ném čase věnují rozvoji studentů, a to například na
školení nad rámec standardních školení DofE nebo
na zahraniční stáž. Finance putují také do místních
center, tedy vzdělávacích institucí, které spolupracují
s Národní kanceláří DofE a které mladým lidem umožňují
do programu vstoupit.
Díky Fondu DofE bylo v roce 2018 podpořeno 362 účastníků programu, a to částkou 462 472 Kč, což je
o 55 000 Kč více, než bylo rozděleno v roce předcházejícím. Věříme, že tyto finance pomohly účastníkům na
cestě za úspěšným absolvováním programu!
Soňa Vyskočilová
specialistka podpory programu
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8. Pořádáme akce po celé ČR

Na slavnostní předávání se moc těším. Bude
to zážitek, na který se jen tak nezapomíná.
Certifikát určitě hodlám využít, kdekoli to
půjde, ať už právě při přijímacím řízení na
vysokou školu, nebo v životopise.
Renata, účastnice bronzové úrovně,
Obchodní akademie v Českých Budějovicích

Rok 2018 byl nabitý akcemi, a to nejenom pro nové
zájemce o program, ale také pro naše firemní podporovatele, kteří se už postupně stali součástí naší DofE
rodiny. Hned v lednu jsme se zúčastnili podepisování
memoranda o spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Jaro 2018 se neslo především ve znamení rozšiřování
povědomí o programu v krajích – uspořádali jsme
regionální představení pro kraj Vysočina a pro Ústecký
kraj, na které jsme pozvali několik desítek zástupců
vzdělávacích institucí s tím, že akce v Ústí nad Labem
proběhla pod záštitou Mgr. Bc. Petr Šmída, náměstka
hejtmana Ústeckého kraje. Akci v Jihlavě zaštítila
radní Kraje Vysočina Ing. Jana Fialová, MBA.
Na regionální prezentace navázaly v dubnu a v květnu
akce Zažij DofE, jedna v ostravském dole Hlubina,
druhá v pražské Stromovce. Akce jsou každý rok cíleny
především na potenciální mladé účastníky programu
ve věku 14 až 24 let, kteří si zde mají možnost vyzkoušet nejrůznější aktivity ze všech čtyř oblastí DofE.
Návštěvníci také mohli navštívit stánky celé řady
neziskových organizací – přítomna byla iniciativa
Loono, organizace Kola pro Afriku a další.
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V červnu proběhlo setkání s našimi podporovateli
v Žižkovské věži, kde jsme připravili prezentaci
projektů, které vznikly během International Gold Event
2017. Navíc se s námi o svůj DofE příběh podělili dva
účastníci, Anička Cyrani a Vítek Janda. Poslední akcí
před prázdninami byla bronzovo-stříbrná ceremonie,
tedy předávání ocenění účastníkům, kteří program
dokončili, tentokrát v Kaiserštejnském paláci v Praze.
V září jsme se připojili k imatrikulačnímu dni na
Vysoké škole Ambis, abychom tam slavnostně předali
certifikát první zapojené vysoké škole u nás. V říjnu
se konala zlatá ceremonie, pro kterou byl vybrán
Profesní dům na Malé Straně. Po listopadovém DofE
Leader Campu už nás čekala akce poslední – bronzovo-stříbrné ceremonie na Staroměstské radnici. V roce
2018 jsme uspořádali dohromady 11 ceremonií a ocenili
jsme 710 studentů. Toto je rekordní číslo – jedná se
o doposud nejvyšší počet oceněných mladých lidí
u nás v rámci jednoho roku.
Na tomto místě bychom také rádi poděkovali významným osobnostem, které se na ceremoniích v roce
2018 podílely a jejichž přítomnost nám pomáhá vytvářet slavnostní atmosféru a motivovat mladé lidi ke
splnění svých cílů. Jedná se o pana Miroslava Angera
z the Rebel Pipers, Zuzanu Bahulovou, designérku
a animátorku, Lejlu Abbasovou, zakladatelku Nadace Asante Kenya, Kláru Nademlýnskou a Taťánu
Kovaříkovou, módní návrhářky, Nicka Archera MVO,
britského velvyslance v České republice, a jeho zástupkyni Lucy Hughes. Dále se jedná o Petru Vaňoučkovou
z Nadace Kooperativy, Eriku Vorlovou z innogy, Marcelu
Högenovou z Allen and Overy a Helenu Felix, dceru
Lady Luisy Abrahams, která v 90. letech stála u zrodu
DofE v ČR. Děkujeme za vaši podporu!

4

FINANCE

Markéta Oudesová
komunikační specialistka
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Účetní uzávěrka
k 31. 12. 2018
1. Popis společnosti
The Duke of Edinburgh’s International Award Czech
Republic Foundation, o.p.s., je obecně prospěšná
společnost (dále jen „společnost“), která vznikla dne
17. 12. 2012 a sídlí Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9, Česká republika, identiﬁkační číslo 29143462.
Hlavním předmětem její činnosti je realizace výchovného
a motivačního programu pro mladé lidi známého jako
,,Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ ve spolupráci
s místními centry, jakožto i související vzdělávání
dospělých, kteří na dobrovolné bázi program podporují, a vzdělávání dospělých vedoucí k osobnímu
rozvoji a odpovědnosti za svou nejbližší komunitu.
Na doplňkovou činnost má společnost živnostenský
list, jedná se především o prodej materiálů s logem
společnosti.
Za rok 2018 nedošlo k žádné změně ve statutárních,
řídících, správních a kontrolních orgánech společnosti.
Zakladatelé společnosti:
Jiří Zrůst / Ivan Chadima / Tomáš Raška
Členové statutárních, řídících, kontrolních a správních
orgánů k 31. 12. 2018:
Správní rada
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Předseda

Jiří Zrůst

Člen

Michal Jelínek

Člen

Pavlína Kalousová

Dozorčí rada
Předseda

Jan Sýkora

Člen

Jiří Pavlíček

Člen

Martin Gebauer

Člen

Helena Geraldine Felix

Člen

Ivan Chadima

2. Základní východiska pro
vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona
o účetnictví a prováděcí vyhlášky a v souladu s Českými
účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění
platném pro rok 2018 a 2017.
Rozvahovým dnem je 31. 12.2018.

3. Obecné účetní zásady,
účetní metody a odchylky
od těchto metod
Způsoby oceňování, které společnost používala při
sestavení účetní závěrky za rok 2018 a 2017, jsou
následující:

dování, cenným papírem drženým do splatnosti ani
majetkovou účastí. Reálná hodnota představuje tržní
hodnotu, která je vyhlášená na tuzemské či zahraniční
burze, případně ocenění kvaliﬁkovaným odhadem
nebo posudkem znalce, není-Ii tržní hodnota k dispozici.

f) Cizí zdroje

K 31. 12. se jednotlivé složky ﬁnančního majetku
přeceňují níže uvedeným způsobem:

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují
v českých korunách pevným kurzem stanoveným
dle České národní banky k prvnímu dni v měsíci.
V případě zůstatků v cizí měně byly k rozvahovému
dni položky peněžité povahy oceněny kurzem platným
k 31. 12. 2018 vyhlášeným Českou národní bankou.

— Ostatní cenné papíry k obchodování reálnou
hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů
nebo do výnosů.
— Realizovatelné cenné papíry reálnou hodnotou,
změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního jmění
jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
b) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími
cenami s použitím metody „ﬁrst-in, ﬁrst-out“ (FIFO
– první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije
jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací
cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na
přepravu, clo, provize atd.).
c) Pohledávky

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazuji ve
jmenovitých hodnotách.
g) Devizové operace

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se
účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů
běžného roku.

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení
společnosti používalo odhady a předpoklady, jež
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků
k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů
a nákladů za sledované období. Vedení společnosti
stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech
jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
i) Účtování výnosů a nákladů

d) Peněžní prostředky

Ostatní krátkodobé cenné papíry obsahují především
reverzní repo operace, které jsou krátkodobě
uzavírány s bankou.

Peněžní prostředky peníze v hotovosti a na bankovních
účtech.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek tvoří realizovatelné
cenné papíry. Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry, které nejsou cenným papírem k obcho-

e) Vlastní jmění
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých vkladů.

k) Dotace
Společnost využívá možnosti čerpat dotace ze státních
fondů. Nárok na dotaci je účtován do výnosů a proti
pohledávce, v okamžiku kdy existuje nezpochybnitelný nárok a jsou splněny všechny podmínky dotace.
Proti došlé dotaci, se přidělují konkrétní náklady, na
které je dotace čerpána.

h) Použití odhadů

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.

a) Finanční majetek

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné
náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními
a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky
snižující základ daně (dary), odčitatelné položky
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu
a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do
období, s nimiž věcně i časově souvisejí. Přijaté dary
a příspěvky jsou účtovány do výnosů.
j) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné
daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo

I) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly
doplňující informace o skutečnostech, které existovaly
k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.

4. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý ﬁnanční majetek (v tis. Kč)
Ostatní dlouhodobé
cenné papíry a podíly

Celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2016

0

0

Přírůstky

0

0

Úbytky

0

0

Přecenění

0

0

Zůstatek
k 31. 12. 2017

0

0

2 500

2 500

0

0

75

75

2 575

2 575

Přírůstky
Úbytky
Přecenění
Zůstatek
k 31. 12. 2018

5. Pohledávky
K 31. 12. 2018 eviduje společnost pohledávky po lhůtě
splatnosti ve výši 44 tis. Kč. K 31. 12. 2017 evidovala
společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši
41 tis. Kč.

6. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
Společnost používá dva bankovní účty, které slouží
pro činnost společnosti. Dále disponuje pokladnou
v hotovosti, ze které se vyplácí provozní výdaje.
Společnost má v držení krátkodobé dluhové cenné
papíry určené k obchodování ve výši 2 500 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 byl tento krátkodobý majetek přeceněn
na hodnotu 2 506 tis. Kč.
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7. Časové rozlišení aktiv

9. Krátkodobé závazky

11. Výnosy

13. Osobní náklady

Příjmy příštích období zahrnují zejména přefakturaci
nákladů hrazených dle smlouvy o poskytování služeb
a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně
a časově přísluší.

Společnost k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2018 neeviduje
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Za rok 2018 přijala dary v celkové výši 6 588 tis. Kč, z čehož World Fellowships činily 1 685 tis. Kč, dary ze zahraničí 1 241 tis. Kč, individuální dary 3 662 tis. Kč. Dále
jí byly přiděleny dotace ze státního rozpočtu ve výši
181 tis. Kč. Dále přijala příspěvky za účast v programu
od spolupracujících organizací ve výši 731 tis. Kč.

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

8. Vlastní jmění
Společnost vykazuje vlastní jmění ve výši 30 tis. Kč,
které tvoří souhrn peněžitých vkladů. Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku a závazků tvoří přecenění
investice do realizovatelných cenných papírů. Výsledek
hospodaření tvoří kumulované výsledky hospodaření
minulých let a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který je v následujícím účetním období
převáděn do nerozděleného zisku (ztráty) minulých
let.

Dohadné účty pasivní zahrnují náklady na nevyčerpanou dovolenou a nevyfakturované provozní náklady za
auditorské služby, PR služby, účetní služby a zdravotnický dozor na akci DofE.

10. Daň z příjmů
Společnost není založena ani zřízena za účelem
podnikání, může si tedy základ daně snížit podle
§20 odst. 7, zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů,
o částku až 300 tis. Kč.
Společnost vyčíslila daň z příjmů za rok 2018 a 2017
následovně (v tis. Kč):

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Oceňovací
rozdíly Výsledek
Vlastní
z přecenění
hospojmění
majetku
daření
a závazků
Stav
k 31. 12. 2016

20

Celkem

3 915

-6 588

-8 366

6 299

4 655

112

204

-112

-204

Snížený základ daně

0

0

Sazba daně z příjmu

19%

19%

0

0

Neodečitatelné náklady
Základ daně

0

2 288

2 320

0

0

3 915

3 915

30

0

6 205

6 235

Změna

0

75

401

476

Zaokrouhlení

0

0

-2

-2

Stav k
31. 12. 2018

30

75

6 604

6 709

Stav
k 31. 12. 2017

2017

401

Nezdanitelné výnosy

30

Změna

2018
Zisk/ztráta před zdaněním

Snížení základu daně z příjmu
dle §20 odst. 7

Splatná daň

Za rok 2017 přijala dary v celkové výši 8 366 tis. Kč,
z čehož World Fellowships činily 1 355 tis. Kč, dary ze
zahraničí 813 tis. Kč, individuální dary 6 198 tis. Kč.
Dále jí byly přiděleny dotace ze státního rozpočtu ve
výši 181 tis. Kč. Dále přijala příspěvky od spolupracujících organizací ve výši 635 tis. Kč.

2018

Průměrný počet
zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

•

Energetický a průmyslový holding, a.s. — 850 tis. Kč.

•

České Radiokomunikace — 650 tis. Kč

•

Nadace pojišťovny Kooperativa — 500 tis. Kč

•

Macquire Group — 399,5 tis. Kč

12. Informace o projektech
společnosti
K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 realizovala společnost
z poskytnutých prostředků Program vzdělávání DofE
pro mladé lidi, včetně jeho podpory spočívající ve
školení vedoucích jednotlivých organizací a poskytnutí prostředků na realizaci jednotlivým organizacím,
které program využívají.

Osobní náklady celkem

2018
Činnosti

2017

Celkový
Celkový
počet
počet
zaměstnanců zaměstnanců

Sociální náklady
Nevýznamnější individuální dárci v roce 2018:

15. Významné položky
z výkazu zisku a ztráty
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15

3 571

2 344

892

538

18

1

4 481

2 883

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.

14. Informace
o spřízněných osobách
V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové statutárních
a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky,
přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

Hlavní

2017
Činnosti

hospodářská

Celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

867

9

876

312

14

326

Služby

1 616

3

1 619

1 879

2

1 881

Osobní náklady

4 442

39

4 481

2 877

6

2 883

Ostatní náklady

522

0

522

427

0

427

1 053

69

1 122

763

22

785

8

0

8

0

0

0

6 588

0

6 588

8 366

0

8 366

Provozní dotace

181

0

181

281

0

281

Výsledek hospodaření před zdaněním

390

11

401

3 915

0

3 915

Výsledek hospodaření po zdanění

390

11

401

3 915

0

3 915

Náklady (účtová třída 5 celkem)
Spotřebované nákupy

Výnosy (účtová třída 6 celkem)
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)

16. Významné události,
které nastaly po
rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným
událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku
2018.

V roce 2018 a 2017 společnost dále poskytla příspěvky
ve výši 481 tis. Kč a 373 tis. Kč z fondu DofE. Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci startovacích dotací
a jako podpora zájmových aktivit a expedic pro účastníky programu.
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Název ukazatele
A. Náklady

22

Název ukazatele

č. ř.
1

č.ř.za účetní období celkem
Hlavní Hospodářská
činnost
činnost

2017
Celkem

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 483

12

2 495

2 207

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

259

0

259

312

2. Prodané zboží

4

0

9

9

14

3. Opravy a udržování

5

4. Náklady na cestovné

6

309

0

309

148

5. Náklady na reprezentaci

7

299

0

299

669

6. Ostatní služby

8

1 616

3

1 619

1 064

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			

9

0

0

0

0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

9. Aktivace dlouhodobého majetku

12

III. Osobní náklady 			

13

4 442

39

4 481

2 883

10. Mzdové náklady

14

3 540

31

3 571

2 344

11. Zákonné sociální pojištění

15

884

8

892

538

12. Ostatní sociální pojištění

16

13. Zákonné sociální náklady

17

18

0

18

1

14. Ostatní sociální náklady

18

IV. Daně a poplatky

19

2

0

2

0

15. Daně a poplatky		

20

2

0

2

0

V. Ostatní náklady

21

502

0

502

411

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

18. Nákladové úroky

24

19. Kursové ztráty

25

0

0

0

2

20. Dary

26

481

0

481

391

21. Manka a škody

27

0

0

0

0

22. Jiné ostatní náklady

28

21

0

21

18

č. ř.

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			

29

23. Odpisy dlouhodobého majetku

30

č.ř.za účetní období celkem

2017

0

0

0

0

24. Prodaný dlouhodobý majetek

31

25. Prodané cenné papíry a podíly

32

26. Prodaný materiál

33

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

VII. Poskytnuté příspěvky 			

35

18

0

18

16

28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		

36

18

0

18

16

VIII. Daň z příjmů 			

37

0

0

0

0

7 447

51

7 498

5 517

Hlavní Hospodářská
činnost
činnost

Celkem

Celkem

			

29. Daň z příjmů		

38

Náklady celkem 				

39

B. Výnosy

40

I. Provozní dotace 			

41

181

0

181

281

1. Provozní dotace		

42

181

0

181

281

II. Přijaté příspěvky			

43

6 588

0

6 588

8 366

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3. Přijaté příspěvky (dary)

45

6 588

0

6 588

8 366

4. Přijaté členské příspěvky

46

III, Tržby za vlastní výkony a za zboží			

47

1 053

69

1 122

785

IV. Ostatní výnosy 			

48

8

0

8

0

0

0

0

0

8

0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
6. Platby za odepsané pohledávky
7. Výnosové úroky
8. Kursové zisky
9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy

23

Název ukazatele
V. Tržby z prodeje majetku			

55

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

č.ř.za účetní období celkem
0

0

2017
0

0

Rozvaha k 31. 12. 2018
Aktiva

57

13. Tržby z prodeje materiálu

58

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

Název ukazatele

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

A. Dlouhodobý majetek celkem			

Výnosy celkem				

61

D. Náklady

62
63

Název ukazatele

*Stav k prvnímu dni účetního období
** Stav k poslednímu dni účetního období

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

C. Výsledek hospodaření před zdaněním			

24

č. ř.

7 830
383
383

69
18
18

7 899
401
401

9 432
3 915
3 915

č. ř.

*

**

1

0

2 575

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly – podstatný vliv

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

0

0

č. ř.

*

**

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

0

0

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
majetku

33

6. Oprávky ke stavbám

34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému
majetku

39
40

6 661

5 015

I. Zásoby celkem

41

35

32

1. Materiál na skladě

42

2. Materiál na cestě

43

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

35

32

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

II. Pohledávky celkem

51

75

380

1. Odběratelé

52

72

132

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

B. Krátkodobý majetek celkem		

0

0

2 575

2 575

25

Název ukazatele

26

Pasiva

č. ř.

*

**

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

3

248

5. Ostatní pohledávky

56

Název ukazatele

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

A. Vlastní zdroje celkem

58

Název ukazatele
č. ř.

*

**

83

6 235

6 709

I. Jmění celkem

84

30

105

1. Vlastní jmění

85

30

30

2. Fondy

86

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
a závazků

87

II. Výsledek hospodaření celkem

88

8. Daň z příjmů

59

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem

63

1. Účet výsledku hospodaření

89

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem
orgánů územních samosprávných celků

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

3 915

64

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

2 290

6 203

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve
společnosti

65

92

426

881

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

I. Rezervy celkem

93

0

0

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

1. Rezervy

94

17. Jiné pohledávky

68

II. Dlouhodobé závazky celkem

95

0

0

18. Dohadné účty aktivní

69

1. Dlouhodobé úvěry

96

19. Opravná položka k pohledávkám

70

2. Vydané dluhopisy

97

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

71

6 550

4 603

3. Závazky z pronájmu

98

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

68

51

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

99

2. Ceniny

73

16

0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

100

3. Peněžní prostředky na účtech

74

6 466

2 045

6. Dohadné účty pasivní

101

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

7. Ostatní dlouhodobé závazky

102

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

0

2 507

III. Krátkodobé závazky celkem

103

426

881

6. Ostatní cenné papíry

77

1. Dodavatelé

104

66

170

7. Peníze na cestě

78

2. Směnky k úhradě

105

IV. Jiná aktiva celkem

79

1

0

3. Přijaté zálohy

106

8. Náklady příštích období

80

1

0

4. Ostatní závazky

107

9. Příjmy příštích období

81

0

0

5. Zaměstnanci

108

168

388

Aktiva celkem

82

6 661

7 590

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

B. Cizí zdroje celkem

75
6 205

6 604
401

č. ř.

*

**

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

110

56

171

8. Daň z příjmů

111

9. Ostatní přímé daně

112

14

63

10. Daň z přidané hodnoty

113

11. Ostatní daně a poplatky

114

0

2

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

117

0

9

122

78

0

0

7 590

Výrok auditora

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

119

17. Jiné závazky

120

18. Krátkodobé úvěry

121

19. Eskontní úvěry

122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21. Vlastní dluhopisy

124

22. Dohadné účty pasivní

125

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

126

IV. Jiná pasiva celkem

127

1. Výdaje příštích období

128

2. Výnosy příštích období

129

Pasiva celkem

130 6 661

27

5

PARTNEŘI
A PATRONI

28

29

Friends of DofE

SILVER DOFE
YOUTH FRIENDS

30

Patroni DofE

GOLD DOFE
YOUTH FRIENDS

BRONZE DOFE
YOUTH FRIENDS

Jakub Vágner

Marek Eben

Klára Kolouchová

rybář a cestovatel

moderátor

horolezkyně a manažerka

Dan Přibáň

Lejla Abbasová

Taťána Kovaříková

cestovatel a novinář

moderátorka a zakladatelka
nadačního fondu Asante Kenya

módní návrhářka

31

Taťána le Moigne

Klára Nademlýnská

ředitelka Google v ČR

módní návrhářka

6

NÁŠ TÝM

32

Zuzana Bahulová

Šárka Strachová

animátorka, malířka
a designérka

lyžařka

33

Správní rada

34

Dozorčí rada

Jiří Zrůst

Michal Jelínek

Erika Vorlová

předseda správní rady,
Senior Managing Director Macquarie
(Macquarie Infrastructure and Real
Assets /Europe/) Limited)

člen správní rady,
majitel OKIN GROUP, a.s.

členka správní rady,
personální ředitelka innogy

Jan Sýkora

Ivan Chadima

Lucy Hughes

předseda dozorčí rady,
Partner (Wood & Company)

čestný předseda dozorčí rady

členka dozorčí rady,
Deputy Head of Mission
(British Embassy, Prague)

Helena Felix

Pavlína Kalousová

Martin Gebauer

členka dozorčí rady,
CEO (Alkham, a.s.)

členka dozorčí rady,
předsedkyně (Byznys pro společnost)

člen dozorčí rady,
Managing partner, Head of CEE
(Macquarie Infrastructure
and Real Assets /Europe/ Limited)
35

World Fellowship program
(globální podporovatelé)

DofE tým 2018

Jan Sýkora

výkonný ředitel

Sanjiv Suri
Daniel Křetínský
Jiří Zrůst
Martin Gebauer
Vít Vážan
Individuální podporovatelé

Tomáš Vokáč
Michal Jež
programový ředitel

Karel Halačka

regionální manažer – Praha, střední a jižní Čechy

Kateřina Patáková

projektová koordinátorka

Andrea Bittnerová

projektová koordinátorka – sportovní kluby

Jiřina Koukolová
virtuální vedoucí programu

Pavla Šmídová
Office/HR manažerka

regionální manažerka – jižní Morava a Vysočina

Daniela Ryšková

regionální manažerka – severozápadní Čechy

Josef Nový

regionální manažer – severovýchodní Čechy

Helena Felix

Veronika Ormaniecová

Martin Tesař

Soňa Vyskočilová

Jan Valenta

Tereza Staňková

regionální manažerka – severní Morava

specialistka podpory programu

Jana Sonntágová
Event manažerka

Markéta Oudesová
komunikační specialistka

Lucie Kubická

Od roku 2019
Naděžda Vránová

regionální manažerka – střední a jižní Čechy

Monika Sedlická
koordinátorka expedic

Eliška Haumerová
specialistka podpory programu

Illyria Brejchová
specialistka podpory programu

Iva Čebišová
Event manažerka

Vladislava Vidláková
komunikační manažerka

PR/event koordinátorka
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SEZNAM ZAPOJENÝCH
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Seznam zapojených institucí dle krajů
platný k 31. 12. 2018
Jihočeský

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

státní SŠ

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

státní ZŠ

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

státní SŠ

státní ZŠ

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor, náměstí Františka Křižíka 860

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4,
příspěvková organizace

státní SŠ

Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

státní ZŠ

Cheiron T, o.p.s.

nezisková organizace

Artissimo z.s.

nezisková organizace

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

státní SŠ

státní ZŠ

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

státní SŠ

Základní škola Brno,
Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Základní škola a Gymnázium Vodňany

státní SŠ

Gymnázium Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333

státní SŠ

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

státní SŠ

Jihomoravský

Karlovarský
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Carlsbad Internationa School s.r.o.

soukromá SŠ

Královéhradecký
Středisko volného času, Trutnov

DDM a SVČ

Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

DDM a SVČ

Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové

DDM a SVČ

Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

státní SŠ

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

dětský domov /
výchovný ústav

Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186

státní SŠ

Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Úprkova 1

státní ZŠ

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694

státní ZŠ

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

státní SŠ

Hořické gymnázium

státní SŠ

Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka

DDM a SVČ

Základní škola Brno,
Čejkovická 10, příspěvková organizace

státní SŠ

Základní škola a Mateřská škola,
Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

státní ZŠ

International School of Brno, o.p.s.

soukromá SŠ

Purkyňovo gymnázium,
Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

státní SŠ

Středisko volného času Sluníčko, Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

dětský domov /
výchovný ústav

Středisko volného času Mozaika Železný Brod,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Dům dětí a mládeže Kyjov,
příspěvková organizace města Kyjova

DDM a SVČ

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
příspěvková organizace

státní ZŠ

Základní škola, Brno,
Bosonožská 9, příspěvková organizace

státní ZŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

státní SŠ

Liberecký
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Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková organizace

státní SŠ

Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

státní SŠ

Moravskoslezský
1st International School of Ostrava – mezinárodní
gymnázium, s.r.o.

soukromá SŠ

Dětský domov se školou a základní škola,
Těrlicko-Horní Těrlicko

dětský domov /
výchovný ústav

Střední škola teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace

státní SŠ

Výchovný ústav, střední škola a středisko
výchovné péče, Nový Jičín

dětský domov /
výchovný ústav

Základní škola Opava, Šrámkova 4,
příspěvková organizace

státní ZŠ

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

státní SŠ

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

státní ZŠ

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

soukromá SŠ

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

státní SŠ

Asociace TOM ČR, TOM 1303 Maracaibo

nezisková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253,
příspěvková organizace

dětský domov /
výchovný ústav

Olomoucký
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

státní SŠ

státní SŠ

Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1

dětský domov /
výchovný ústav

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.

soukromá SŠ

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

DDM a SVČ

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava,
příspěvková organizace

státní SŠ

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

státní SŠ

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

nezisková organizace

státní SŠ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola svaté Anežky České

státní SŠ

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín,
příspěvková organizace

státní SŠ

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace

státní SŠ

Střední škola společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
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Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace

státní SŠ

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

státní SŠ

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín,
příspěvková organizace

státní SŠ

Pardubický
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

státní SŠ

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624

dětský domov /
výchovný ústav

Dětský domov Dolní Čermná

dětský domov /
výchovný ústav

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

soukromá SŠ

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

státní SŠ

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

státní SŠ

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

státní SŠ

Gymnázium Vysoké Mýto

státní SŠ

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

státní SŠ

Univerzita Pardubice

vysoká škola

Plzeňský
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

státní SŠ

Středoškolský klub Asociace středoškolských klubů
České republiky při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického
v Klatovech, klub č. 34

státní SŠ

Středisko volného času RADOVÁNEK

DDM a SVČ

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

státní SŠ

Praha
Virtuální místní centrum při Národním centru DofE

nezisková organizace

EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola
a základní škola Praha, s.r.o.

soukromá SŠ

Prague British International School, s.r.o.

soukromá SŠ

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

soukromá SŠ

International School of Prague s.r.o.

soukromá SŠ

Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola
a gymnázium

soukromá SŠ

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. soukromá SŠ
ANO, ANO

nezisková organizace

RIVERSIDE o.p.s.

soukromá SŠ

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4

DDM a SVČ

YMCA v České republice

nezisková organizace

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

DDM a SVČ

Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.

soukromá SŠ

Park Lane International School, a.s.

soukromá SŠ

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

státní SŠ

Gymnázium Evolution, s.r.o.

státní SŠ

Nový PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

soukromá SŠ

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

státní SŠ

Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.

soukromá SŠ

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

soukromá SŠ

Střední škola automobilní a informatiky

státní SŠ

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

státní SŠ

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

státní SŠ

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

státní SŠ

Rodiče Smysluplné školy z.s.

státní ZŠ

Mensa gymnázium, o.p.s.

státní SŠ

Střední škola designu a umění, knižní kultury
a ekonomiky Náhorní

státní SŠ

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

soukromá SŠ

Dívčí katolická střední škola

státní SŠ

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5,
Mezi Školami 2475

státní SŠ

Centrum Paraple, o.p.s.

nezisková organizace

Studenstký spolek Agora z. s.

nezisková organizace

Everyday Saturday, z.s.

nezisková organizace

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

státní SŠ

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

státní SŠ

Meridian International School s.r.o.

soukromá SŠ

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

státní SŠ

Gymnázium Christiana Dopplera

státní SŠ

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,
Sladkovského náměstí 8

státní SŠ

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

státní SŠ

Neposeda, z.ú.

nezisková organizace

Vysoká škola regionálního rozvoje
a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

soukromá VŠ

Anglo-německá obchodní akademie a.s.

soukromá SŠ

Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

státní SŠ

AC Sparta Praha fotbal, a. s.

sportovní klub

1. Scio Střední škola, s.r.o.

soukromá SŠ

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

státní SŠ

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 státní SŠ
41

Středočeský

42

Ústecký

Zlínský

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace

státní SŠ

Středisko volného času, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

státní SŠ

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“,
Mladá Boleslav, Husova 201

DDM a SVČ

Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

DDM a SVČ

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví
a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod

státní SŠ

státní SŠ

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

státní SŠ

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

státní SŠ

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

státní SŠ

RADKA z. s.

DDM a SVČ

soukromá SŠ

státní ZŠ

dětský domov /
výchovný ústav

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.

Základní škola Štětí, Ostrovní 300

Dětský domov Vizovice
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

státní SŠ

Labyrint – středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187

DDM a SVČ

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední státní SŠ
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

státní ZŠ

Sunny Canadian International School – Základní škola
a Gymnázium, s.r.o.

státní SŠ

soukromá SŠ

státní SŠ

státní SŠ

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín

státní SŠ

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Otrokovice

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno –
Vrapice, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

státní SŠ

státní SŠ

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce,
příspěvková organizace

dětský domov /
výchovný ústav

Střední zdravotnická škola Kroměříž

státní SŠ

státní SŠ

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

státní SŠ

Gymnázium, Benešov, Husova 470

státní SŠ

Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o., jejíž součástí je zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Střekováček

dětský domov /
výchovný ústav

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

státní SŠ

státní SŠ

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

dětský domov /
výchovný ústav

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

státní SŠ

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.

soukromá SŠ

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Býchory

dětský domov /
výchovný ústav

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

státní SŠ

státní SŠ

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední
odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Varnsdorf

státní SŠ

Základní škola Městec Králové

státní ZŠ

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola,
Příbram I, Na Příkopech 104

státní SŠ

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,
Křivoklát, Písky 181

státní SŠ

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800

státní SŠ

Vysočina
Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední
odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

státní SŠ

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

dětský domov /
výchovný ústav

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotstátní SŠ
nická Havlíčkův Brod

Seznam zapojených institucí dle typu
platný k 31. 12. 2018
DDM a SVČ
Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Jihomoravský

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Jihomoravský

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace
města Kyjova

Jihomoravský

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26,
příspěvková organizace

Karlovarský

Středisko volného času, Trutnov

Královéhradecký

Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

Královéhradecký

Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové

Královéhradecký

Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka

Královéhradecký

Středisko volného času Sluníčko,
Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Liberecký

Středisko volného času Mozaika Železný Brod,
příspěvková organizace

Liberecký

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

Olomoucký

Středisko volného času RADOVÁNEK

Plzeňský

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4

Praha

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Praha

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav,
Husova 201

Středočeský

Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

Středočeský

Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb,
Kladno, Arbesova 1187

Středočeský

RADKA z. s.

Ústecký

Středisko volného času, příspěvková organizace

Zlínský

dětský domov / výchovný ústav
Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

Jihomoravský

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

Jihomoravský

Dětský domov se školou a základní škola,
Těrlicko-Horní Těrlicko

Moravskoslezský
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Výchovný ústav, střední škola a středisko
výchovné péče, Nový Jičín

Moravskoslezský

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253,
příspěvková organizace

Moravskoslezský

Dětský domov se školou, základní škola
a školní jídelna, Veselíčko 1

Olomoucký

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624

Pardubický

Dětský domov Dolní Čermná

Pardubický

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

Středočeský

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Býchory

Středočeský

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace

Ústecký

Moravskoslezský

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.

Moravskoslezský

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

Moravskoslezský

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

Pardubický

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

Jihočeský

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Jihočeský

Základní škola a Gymnázium Vodňany

Jihočeský

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec,
Husova 333

Jihočeský

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Jihočeský

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Jihomoravský
Jihomoravský

Moravskoslezský

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Moravskoslezský

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín,
příspěvková organizace

Moravskoslezský

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

Praha

International School of Prague s.r.o.

Praha

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Jihomoravský

Moravskoslezský

Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium

Praha

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

Praha

Jihomoravský

Praha

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

Moravskoslezský

RIVERSIDE o.p.s.

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace

Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.

Praha

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Královéhradecký

Moravskoslezský

Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Královéhradecký

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Královéhradecký

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

Olomoucký

Hořické gymnázium

Královéhradecký

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Olomoucký

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Pardubický

Liberecký

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Pardubický

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace

Liberecký

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

Pardubický

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Pardubický

Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

Liberecký

Gymnázium Vysoké Mýto

Pardubický

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Pardubický

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Plzeňský

Středoškolský klub Asociace středoškolských klubů
České republiky při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického
v Klatovech, klub č. 34

Plzeňský

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Plzeňský

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední
odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6,
Evropská 33

Praha

Gymnázium Evolution, s.r.o.

Praha

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

Praha

Střední škola automobilní a informatiky

Praha

Nový PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

Praha

Vysočina

Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.

Praha

Dětský domov Vizovice

Zlínský

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

Praha

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9,s.r.o.

Praha

Cheiron T, o.p.s.

Jihočeský

Meridian International School s.r.o.

Praha

Artissimo z.s.

Jihomoravský

Anglo-německá obchodní akademie a.s.

Praha

Asociace TOM ČR, TOM 1303 Maracaibo

Moravskoslezský

1. Scio Střední škola, s.r.o.

Praha

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

Olomoucký

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.

Středočeský

Moravskoslezský

Virtuální místní centrum při Národním centru DofE

Praha

„ANO, ANO“

Praha

Sunny Canadian International School – Základní škola
a Gymnázium, s.r.o.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace

Středočeský

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Moravskoslezský

YMCA v České republice

Praha

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.

Ústecký

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Moravskoslezský

Centrum Paraple, o.p.s.

Praha
Praha

Praha

Moravskoslezský

Studenstký spolek Agora z. s.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –
AMBIS, a.s.

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava,
příspěvková organizace

Everyday Saturday, z.s.

Praha

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace

Moravskoslezský

Neposeda, z.ú.

Praha

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

Moravskoslezský

Karlovarský

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379,
příspěvková organizace

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

Carlsbad Internationa School s.r.o.

Moravskoslezský

Praha

Praha

Jihomoravský

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace

Prague British International School, s.r.o.

Park Lane International School, a.s.

International School of Brno o.p.s.

Moravskoslezský

Praha

Ústecký

soukromá SŠ

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace

EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola
a základní škola Praha, s.r.o.

Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, p. o., jejíž součástí je zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc Střekováček

nezisková organizace
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1st International School of Ostrava – mezinárodní
gymnázium, s.r.o.

sportovní klub
AC Sparta Praha fotbal, a. s.

Praha

státní SŠ
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Jihočeský

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

Moravskoslezský

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor,
náměstí Františka Křižíka 860

Jihočeský

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Moravskoslezský
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Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Praha

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Praha

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Praha

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

Praha

Mensa gymnázium, o.p.s.

Praha

Střední škola designu a umění, knižní kultury
a ekonomiky Náhorní

Praha

Dívčí katolická střední škola

Praha

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5,
Mezi Školami 2475

Praha

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Praha

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Praha

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

Praha

Gymnázium Christiana Dopplera

Praha

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola,
Příbram I, Na Příkopech 104

Středočeský

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,
Křivoklát, Písky 181

Středočeský

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800

Středočeský

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace

Ústecký

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov,
příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Otrokovice

Zlínský

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín

Zlínský

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín

Zlínský

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Zlínský

státní ZŠ

Ústecký

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3,
příspěvková organizace

Jihomoravský

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Jihomoravský

Ústecký

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Jihomoravský

Základní škola a mateřská škola Brno,
Kotlářská 4, příspěvková organizace

Jihomoravský

Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

Jihomoravský

Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,
příspěvková organizace

Jihomoravský

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Královéhradecký

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694

Královéhradecký

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
příspěvková organizace

Liberecký

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Moravskoslezský

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Moravskoslezský

Rodiče Smysluplné školy z.s.

Praha

Základní škola Městec Králové

Středočeský

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední Ústecký
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace

Ústecký

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,
Sladkovského náměstí 8

Praha

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Praha

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Ústecký

Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Praha

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Praha

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace

Ústecký
Ústecký

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví
a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III

Středočeský

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Středočeský

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

Středočeský

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace

Ústecký

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno –
Vrapice, příspěvková organizace

Středočeský

Gymnázium Varnsdorf

Ústecký

Základní škola Štětí, Ostrovní 300

Ústecký

Vysočina

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

Zlínský

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce,
příspěvková organizace

Středočeský

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední
odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

Středočeský

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Vysočina

Univerzita Pardubice

Gymnázium, Benešov, Husova 470

Středočeský

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Zlínský

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

Středočeský

Zlínský

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Středočeský

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Střední odborná škola informatiky a spojů
a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Zlínský

Středočeský

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Zlínský

vysoká škola
Pardubický
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