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ÚVOD
1

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. Neexistují totiž žádné zkratky
k dosažení pocitu opravdového úspěchu.
Jeho královská Výsost princ
Philip vévoda z Edinburghu
zakladatel programu
The Duke of Edinburgh’s
International Award
Foundation
2

Mladí lidé po celém světě
využívají své životní zkušenosti a dobrovolnictví, aby
přispěli k rozvoji místních
komunit a pomohli všem potřebným. Jsem za to velmi
vděčný.
Jeho královská Výsost
princ Edward
předseda správní rady
The Duke of Edinburgh’s
International Award
Foundation

Vážení účastníci, vedoucí, podporovatelé
a přátelé DofE,

například zapojení mládežnických akademií fotbalových klubů či propojení firem s mladou generací.

je mi velkou ctí vás opět po roce pozdravit jménem
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v České republice a sdílet s vámi přehled klíčových aktivit a událostí,
které se podařilo realizovat v roce 2019.

Neméně velkou radost mi v roce 2019 udělala skutečnost, že jsme díky sociálnímu Fondu DofE podpořili
516 znevýhodněných účastníků a také rozvoj 74 učitelů celkovou částkou přes 480 000 Kč. Tyto finance,
stejně jako další zdroje, získáváme převážně z darů
našich individuálních a korporátních podporovatelů, a proto mi dovolte vám všem vyjádřit naši velkou
vděčnost a poděkování.

DofE každým rokem posiluje v České republice svoji
pozici pilíře neformálního vzdělávání a úspěšně tak
doplňuje vzdělávání formální. Program se stává unikátním nástrojem pro snižování nerovností a přináší
motivaci i stejné příležitosti všem mladým lidem ze
širokého sociálního spektra. Díky stovkám učitelů
a vedoucích, ale i firemním dobrovolníkům, integruje
mladé lidi z celé republiky a ze všech vzdělávacích institucí od základních přes střední až po vysoké školy.
Umožňuje jim rozvíjet potřebné klíčové kompetence,
hodnoty a charakter. Přes 5 000 účastníků, 795 oceněných, 887 vedoucích či 53 nově zapojených institucí
v roce 2019 myslím mluví samo za sebe.
Mám také velkou radost, že se DofE stává platformou
progresivních ředitelů a vzdělavatelů a že stovky hodin práce, které celý tým DofE věnuje rozvoji pedagogů a pracovníků s mládeží, se nám vracejí v podobě
úspěšných absolventů a jedinečných projektů, jako je

Jménem správní a dozorčí rady DofE i jménem celého
týmu DofE vám všem srdečně děkuji za vaši podporu
a spolupráci.

Jiří Zrůst
předseda správní rady
DofE ČR a čestný předseda
správní rady globálního
programu World Fellowship
3
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O DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově rozšířený program neformálního vzdělávání.

Cesta DofE

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 – pohybu, dovednosti, dobrovolnictví a expedici.
Vybraným 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.
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.

Zvol si
cíle

Zapoj
se

Hýbej se, pracuj
na sobě, pomáhej

Vyraz
na expedici

Získej
mezinárodně
uznávaný
certifikát

Úrovně programu
BRONZ

STŘÍBRO

ZLATO

věk 13+
min. 6 měsíců

věk 15+
min. 12 měsíců

věk 16+
min. 18 měsíců

Oblasti programu

POHYB

DOVEDNOST

EXPEDICE

DOBROVOLNICTVÍ

REZIDENČNÍ
PROJEKT
pouze zlatá úroveň

4

5

DofE v ČR
v roce 2019

5 100

241

887

795

2 250

53

mladých lidí se
účastnilo DofE

organizací po celé
ČR, které program
poskytují

vedoucích DofE pomáhá
mladým lidem v úspěšném
plnění programu

nově oceněných
mladých lidí

účastníků vstoupilo
do programu

nových organizací
se zapojilo do
programu

DofE
ve světě

1 300 000

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

Poskytovatelé DofE
31
Liberecký

19

Královéhradecký
Praha

Karlovarský

52

2

152 Střední školy

9

Ústecký

16

Pardubický

5

31

5

6

11

31

Olomoucký

Vysočina

Jihočeský

6

Moravskoslezský

16

Středočeský
Plzeňský

Základní školy

Zlínský
Jihomoravský

26

12

4

Vysoké školy

15

Dětské domovy,
výchovné ústavy

22

Domy dětí a mládeže
a Střediska volného času

3

Sportovní kluby

14

Neziskové organizace
a další instituce

Zlepšení emoční
pohody a zvýšení
EQ
Zapojení se
do dobrovolnictví
a komunitního
života

Schopnost řešení
problémů a zvládání
nových situací

MLADÝM
LIDEM

Zvýšení zájmu
o životní
prostředí
Zlepšení
zaměstnatelnosti
a finančního
ohodnocení

Zlepšení
fyzické kondice
a zdraví

Zlepšení
komunikačních
dovedností
a práce v týmu

Samostatnost,
vytrvalost
a kreativitu

Finanční
podporu
Fondu DofE

Co
přináší
DofE

Soustavnou
podporu
Národního
centra DofE

Možnost
zapojení
všech žáků
a studentů

Nástroj pro
rozvoj klíčových
kompetencí
účastníků
Nástroj pro
práci s žáky
a studenty
formou zážitkové
pedagogiky

POSKYTOVATELŮM

Možnost
účasti na
mezinárodních
projektech
Mezinárodní
program pod
záštitou britské
královské rodiny

Zvýšení sociální
soudržnosti
a prevence
šikany
Prestižní
certifikát
s mezinárodní
platností
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Měříme společenskou hodnotu programu DofE
V roce 2019 jsme se rozhodli změřit ekonomickou
hodnotu dopadů DofE nejen na mladé lidi, dospělé,
ale i celou společnost. Ve spolupráci s Mezinárodní nadací (IAF) jsme uskutečnili výzkum SROI (Social
Return on Investment), který zjišťuje společenskou
návratnost investic. Zjednodušeně jde o finanční vyčíslení společenské hodnoty, kterou program přináší,
v porovnání s prostředky investovanými do programu.
Aby bylo možné měřit společenskou hodnotu DofE,
spolupracovali jsme s PricewaterhouseCoopers UK
(PwC) na vývoji metodologie, jež využívá principů sociální ekonomiky a technik ekonomického oceňování
a je v souladu se zásadami společenské návratnosti
investic. Ve výzkumu jsme se podívali především na
zlepšení celkové duševní pohody, tzv. wellbeing,
u mladých lidí (účastníků) i dospělých (vedoucích/
pedagogů) a také na širší dopady DofE na společnost.
Sběr dat pro výzkum probíhal 6 měsíců a během nich
jsme nashromáždili přes 1 200 odpovědí od všech cílových skupin, tedy mladých lidí, kteří si DofE právě
plní, absolventů programu a také vedoucích. Výsledky
ukázaly, že vyčíslená společenská hodnota měřených
přínosů a dopadů je více než trojnásobná oproti tomu,
kolik financí bylo do programu během roku 2019 vloženo.

Výsledky výzkumu SROI za rok 2019

VKLADY

1 Kč : 3,25 Kč

Veškeré náklady spojené s chodem Národního centra DofE a realizací programu na školách a dalších institucích v ČR.

1 Kč vložená do programu DofE vytvořila
v roce 2019 v ČR celospolečenský

PLNĚNÍ AKTIVIT

PŘÍNOS VHODNOTĚ 3,25 Kč

Plnění aktivit v jednotlivých oblastech (pohyb, dovednost, dobrovolnictví, expedice, rezidenční projekt).

CELKOVÝ SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS
49 400 000 Kč

VÝSTUPY
Účastníci stráví čas dobrovolnictvím, zdokonalováním se v dovednostech
a pohybovou aktivitou. Úspěšně absolvují expedici v přírodě, a pokud
se jedná o zlatou úroveň, tak absolvují také rezidenční projekt.

Dospělí jsou proškoleni, vzdělávají se a mentorují účastníky na jejich
cestě programem DofE. Velmi často je také doprovázejí na expedici.

Posílení klíčových
kompetencí:
odolnost,
komunikace,
kreativita

DOPADY

18 000

795

PŘÍNOSY

absolventů
Posílení vztahů
a schopnosti
komunikace
v kolektivu

Posílení schopnosti
řešení problémů
a zvládání nových
situací

Pocit smysluplnosti,
sebedůvěry, úspěchu
a spokojenosti

Navýšení účasti na
občanském životě
a zapojení se do
komunity

Posílení návyků
vedoucích
ke zdravému
životnímu stylu

hodin dobrovolnictví

Zvýšená
schopnost soucitu
a respektování
rozdílnosti

*

Zvýšení zaměstnatelnosti
a finančního ohodnocení

pro českou společnost v hodnotě

zlepšilo svůj wellbeing o
Zlepšení duševního zdraví
a wellbeingu

Zlepšení fyzické
kondice a zdraví

Ochota zapojit
se do dobrovolnictví
a komunitního života

2 800 000 Kč

24 800 000 Kč
Hodnota je vyčíslením finančních prostředků,
které by bez programu DofE musely být použity
na zvýšení wellbeingu o stejný podíl

Hodnota je vyčíslením finančního ohodnocení
dobrovolnických hodin odpracovaných
795 absolventy v roce 2019

650

aktivních vedoucích

zlepšilo svůj wellbeing o

21 800 000 Kč
Hodnota je vyčíslením finančních prostředků,
které by bez programu DofE musely být použity
na zvýšení wellbeingu o stejný podíl

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation
* V rámci výzkumu byly měřeny zmíněné čtyři oblasti dopadů. Další klíčové dopady programu jsou zvýšení sociální soudržnosti, zlepšení
vlivu na životní prostředí a snížení rizikového chování, násilí a šikany. Aktuálně pracujeme na metodice, jak měřit i tyto oblasti.

Hodnota zlepšení wellbeingu dle úrovní:
8

Bronzová úroveň: 31 000 Kč
průměrná doba plnění je 13 měsíců

Stříbrná úroveň: 44 000 Kč
průměrná doba plnění je 17 měsíců

Zlatá úroveň: 56 000 Kč
průměrná doba plnění je 21 měsíců
9
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ČINNOST

1. Rozvíjíme a vzděláváme pedagogy a pracovníky s mládeží

8,02

271

210

průměrná spokojenost
účastníků s jejich vedoucími
na škále od 1 do 10 bodů

nově proškolených
osob

konzultačních
návštěv

Klíčovou roli v programu DofE hrají koordinátoři, vedoucí a expedičníci, tedy námi proškolení dospělí
z řad pedagogů, vychovatelů a dalších pracovníků
s mládeží. Jejich nezastupitelná úloha spočívá ve vedení účastníků: pomáhají s výběrem aktivit, stanovováním cílů a především motivováním k setrvání a dokončení programu. Naši vedoucí tyto role zastávají
dobrovolně a investují tak svůj volný čas do rozvoje
mládeže, za což jim patří velký dík.
Aby byli vedoucí na realizaci programu dostatečně
připraveni, musí všichni absolvovat naše odborná
školení akreditovaná MŠMT. V roce 2019 jsme tak
uskutečnili 25 školení, kterých se účastnilo celkem
271 pedagogů a pracovníků s mládeží.
Národnímu centru DofE velmi záleží na tom, aby ani
vedoucí neztratili motivaci a zároveň se jim dostávalo dostatečné podpory. Z tohoto důvodu jsme v roce
2019 uskutečnili 210 konzultačních návštěv a s velkým množstvím vedoucích komunikujeme pravidelně
i online.
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Důležitým prvkem pro rozvoj programu a motivaci dospělých je také budování lokální i globální komunity.
Pravidelně tedy pořádáme regionální setkání vedoucích, tzv. Meet-upy, jejichž součástí jsou workshopy
na téma práce s mládeží a kde mohou navzájem sdílet
své zkušenosti z DofE. Pořádáme také celonárodní setkání, tzv. DofE Leader Camp. Podporujeme budování
mezinárodní komunity, a proto jsme v roce 2019 vyslali 12 pedagogů vzdělávat se do zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Více informací najdete v sekci o mezinárodní spolupráci.
Naše neustálá podpora vedoucích a jejich úsilí investované do rozvoje programu se odráží ve spokojenosti
účastníků. V rámci našeho výzkumu dopadů programu
DofE účastníci hodnotili míru podpory ze strany vedoucích na desetibodové škále. Průměrné hodnocení
bylo 8,02 bodu, což považujeme za velký úspěch.
Michal Jež
programový ředitel
11

2. Rozšiřujeme a upevňujeme program na základních
a středních školách

28 NOVÝCH

15 NOVÝCH

321

65

CELKEM 8 %

středních
škol

základních
škol

ohrožených školním
neúspěchem

mladistvých s nařízenou
ústavní nebo ochrannou
výchovou

účastníků ze
znevýhodněného
prostředí

Program je určen pro mladé lidi ve věku 13 až 24 let,
proto jsou největší skupinou organizací poskytujících
DofE základní a střední školy, kde se o program starají
pedagogové, tedy proškolení DofE vedoucí.

roku účastníci plní aktivity, na jaře vyrážejí na expedice a bronzovou nebo stříbrnou úroveň tak mohou
dokončit do konce školního roku a převzít si následně
certifikát na slavnostní ceremonii.

V roce 2019 jsme se ve větší míře zaměřovali na rozšíření programu také na základní školy, kde je program
přínosem pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd.
Díky výjimce můžeme totiž zapojovat již žáky od 13 let.
Celkem jsme v roce 2019 působili na 31 základních
školách.

Velká část škol přĳala program za organickou součást
svého fungování a účastníci se často podílejí na fungování programu na své škole v rámci dobrovolnictví:
spravují sociální sítě, pořádají náborové akce pro spolužáky, dobrovolnické sbírky apod. Na velké většině
škol také učitelé pořádají pravidelná setkání účastníků, například ve formě otevřených snídaní nebo filmových klubů, na které zvou ostatní studenty, absolventy
nebo zástupce Národního centra.

Během roku se nám podařilo zapojit 53 nových organizací, z toho 15 základních a 28 středních škol. Všem
vzdělávacím institucím zapojeným v programu se aktivně věnuje 6 regionálních manažerů, kteří pokrývají
celou Českou republiku.
Program DofE na školách většinou kopíruje školní rok:
září a říjen jsou věnovány náboru, během školního

12

3. Prosazujeme rovné příležitosti všem

Edita Djakoualnová
regionální manažerka

Celosvětová unikátnost programu DofE spočívá v dostupnosti všem mladým lidem bez rozdílu. Dlouhodobým cílem Mezinárodní nadace (IAF) je proto také
zapojit do programu co nejvíce mladých z nejohroženějších skupin: především zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněné a také žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem. Celosvětovým cílem do roku
2022 je, aby 20 % účastníků pocházelo právě z těchto
skupin. České Národní centrum jde v tomto příkladem
a ukazuje, že DofE je program rovných příležitostí.
Úspěšně jsme tak v loňském roce dokončili tříletý projekt Be Involved zaměřený na zapojování dětských
domovů a výchovných ústavů. Celkově se do programu DofE zapojilo přes 100 mladých lidí z 15 takových
institucí. Těší nás, že mladí lidé v takto složité životní
situaci chtějí program plnit a pracovat na sobě.

Dlouhodobě se také zaměřujeme na mládež znevýhodněnou a ohroženou školním neúspěchem, protože
právě DofE mladé lidi motivuje k rozvoji osobnosti, vytrvalosti a odhodlání. Jsme proto rádi, že se nám v roce
2019 podařilo zapojit 11 odborných škol a učilišť, které jsou nejčastěji navštěvovány ohroženou mládeží.
V roce 2020 také spouštíme projekt, jenž podporuje
rovné příležitosti a formou interaktivních workshopů
bude motivovat mladé lidi z těchto ohrožených skupin
k zapojení do programu. Věříme, že naše propracovaná metodika pomůže pedagogům na takových institucích mladé lidi dále motivovat, aby dokončili jak program DofE, tak své profesní vzdělání.
Daniela Ryšková
regionální manažerka
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4. Spolupracujeme se sportovními kluby

16

90

3

94

81

38

nových
vedoucích

zapojených
sportovců a sportovkyň

fotbalové
kluby

vedoucích z řad
studentů univerzit

vysokoškolských
účastníků

nových absolventů
našeho předmětu na
Univerzitě Karlově

Speciálnímu sportovnímu projektu se věnujeme již
druhý rok. Jeho prostřednictvím DofE nabízí sportovcům a sportovkyním komplexní rozvoj, který je připravuje na budoucí profesionální kariéru, ať už se rozhodnou pro sport či jiné odvětví.
Rok 2019 byl pro projekt velmi úspěšný. Podařilo se
nám zapojit dva fotbalové kluby – FC Baník Ostrava
a FK Mladá Boleslav. Připojily se tak k již rok aktivnímu klubu AC Sparta Praha. Uspořádali jsme studĳní návštěvu trenérů/vedoucích českých fotbalových
klubů v několika špičkových anglických klubech zapojených v DofE, včetně Manchester City FC. Významnou událostí je také podepsání licence mezi Premier
League a britskou pobočkou DofE. Věříme, že tento
úspěch přinese nové možnosti i českým klubům zapojeným do programu.
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5. Zapojujeme vysokoškoláky

Za rok 2019 jsme proškolili 16 nových trenérů a vedoucích oddílů. Celkově se do DofE zapojilo 90 mladých
sportovců a sportovkyň. V rámci pohybu se například
zdokonalovali ve fotbalových technikách a zlepšovali
svoji fyzickou kondici díky kompenzačním cvičením.
V rámci dobrovolnictví nejčastěji pomáhali trénovat
své mladší spoluhráče a v dovednosti se věnovali anglickému jazyku nebo hře na hudební nástroj.
Naděžda Vránová
regionální manažerka

Rok 2019 byl pro program DofE na českých univerzitách
velmi úspěšný, jelikož se pevně etabloval na několika
významných vysokých školách.
Od spuštění projektu jsme navázali spolupráci s 8 vysokými školami či vysokoškolskými spolky a do programu se zapojilo již 94 vedoucích, hodnotitelů a mentorů. Velkou radost máme také z 81 vysokoškoláků,
kteří si DofE plnili jako účastníci.
Již druhým rokem probíhal volitelný předmět zaměřený
na neformální vzdělávání a DofE na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Radost nám udělalo velmi úspěšné hodnocení ze strany studentů i vedení fakulty. Během celého akademického roku absolvovalo předmět

38 studentů, kteří nyní mohou přinést prvky neformálního vzdělávání do klasické výuky a v tomto směru obohatit české školství. Neformální a zážitkové vzdělávání
je stále na vzestupu, proto jsou tyto metody pro moderní pedagogy velmi užitečné.
Program DofE po celý rok fungoval na Univerzitě Pardubice a nově se jako Místní centrum zapojila také nedaleká Univerzita Hradec Králové. Řada vysokoškoláků si
začala plnit DofE přes naši online platformu Skills for
You(th).
Josef Nový
regionální manažer
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6. Propojujeme firmy a mladé lidi

133

31

15

VÍCE NEŽ 200

VÍCE NEŽ 1000

účastníků

firemních
vedoucích

oceněných

expedic

účastníků

V České republice funguje unikátní digitální platforma
umožňující mladým lidem, kteří nemají v okolí školu
zapojenou do DofE, účastnit se programu online s firemním dobrovolníkem v roli vedoucího/mentora.
V minulém roce se touto cestou do programu zapojilo
133 účastníků z celé České republiky.
Vedoucími/mentory se stávají vyškolení firemní dobrovolníci či absolventi zlaté úrovně. Jejich úkolem je
provázet účastníky programem, pomáhat jim správně
si zvolit cíle, vést je k jejich naplnění a poskytovat jim
veškerou potřebnou podporu. Firemní dobrovolníci
mohou mít v rámci tohoto projektu jedinečný vliv na
stovky mladých lidí zapojených do programu a jejich
aktivní přístup k životu. Platforma však nemění pouze
životy mladých, ale přináší mnoho pozitivního firmám
i jejich zaměstnancům jako poznání mladé generace
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7. Budujeme Expediční centrum

či rozvoj samotných zaměstnanců v mentoringových
a koučinkových dovednostech.
V roce 2019 jsme vyškolili 17 firemních dobrovolníků
a celkem jich pomáhá účastníkům již 31. Do projektu jsou zapojeny například firmy České radiokomunikace, ČSOB, innogy, Kooperativa nebo OKIN. Máme
velkou radost, že si 15 úspěšných absolventů tohoto
celosvětově ojedinělého projektu v minulém roce převzalo certifikát a odznak na slavnostních ceremoniích
v Praze.
Veronika Ormaniecová
regionální manažerka

Expedice představuje neoddělitelnou součást programu
DofE, během které se účastníci učí komunikovat, spolupracovat či hledat řešení v nepředvídatelných situacích. Pro mnohé z nich je to první samostatný výlet do
přírody a jeho zvládnutí jim přinese kromě nezapomenutelných zážitků i vyšší sebevědomí, odolnost a vytrvalost. Získané zkušenosti mohou účastníci v budoucnu
využít v náročnějších životních situacích. Na expedice se
účastníci pravidelně vydávají do všech koutů republiky
a někteří z nich dokonce i do zahraničí.
Aby účastníci byli dostatečně připraveni na expedici,
absolvují vždy před ní expediční výcvik, kde se naučí
tábornickým dovednostem, vztahu k přírodě, první pomoci a také komunikaci a spolupráci v týmu. V roce 2019

proběhlo v zapojených organizacích více než 200 expedičních výcviků a na ně navazujících cvičných a ostrých expedic, kterých se dohromady zúčastnilo přes
1 000 účastníků.
V loňském roce své první expediční výcviky a expedice
uspořádalo také Národní centrum, abychom umožnili
dokončit program DofE i účastníkům zapojeným online.
Probíhaly v Máchově kraji na Kokořínsku a společně se
školiteli a hodnotiteli z řad zaměstnanců DofE a členů
DofE klubu je absolvovalo téměř 100 účastníků. V dalších
letech chceme v organizaci expedic pokračovat a položit
tak základy stabilního Expedičního centra DofE.
Andrea Kucejová
regionální manažerka
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8. Pomáháme znevýhodněné mládeži z Fondu DofE

516

74

487 610 Kč

podpořených
účastníků

podpořených
vedoucích

rozděleno mezi
účastníky, vedoucí
a zapojené organizace

Hlavní prioritou programu DofE je snižování nerovností ve vzdělávání zapojením mladých lidí, kteří jsou
znevýhodněni nebo ohroženi školním neúspěchem.
Pro účastníky z těchto skupin může být největší překážkou nedostatek financí na jejich aktivity, a proto každoročně vyhlašujeme výzvy sociálního Fondu
DofE.
Cílem Fondu DofE je umožnit všem mladým lidem
úspěšně dokončit program DofE. Stejně jako v předchozích letech mohli i v roce 2019 účastníci žádat
o podporu svých aktivit ve všech oblastech programu. Důležitá je také podpora vedoucích, kteří z fondu
mohli získat finanční podporu na další rozvoj jejich
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klíčových kompetencí nebo na zahraniční stáž. Finance putovaly také na rozvoj a zkvalitnění programu v zapojených institucích.
V roce 2019 jsme obdrželi celkem 90 žádostí o podporu účastníků, vedoucích i škol. Žádosti byly vyhodnoceny komisí Fondu DofE složenou ze zástupců Nadace
Kooperativy a členů Národního centra DofE.
Díky Fondu DofE jsme mohli podpořit celkem
516 účastníků a také 74 vedoucích. Celkově jsme rozdělili 487 610 Kč.
Edita Djakoualnová
regionální manažerka

9. Máme podporu krajů a měst

Národní centrum DofE se dlouhodobě snaží podporovat klíčové aktéry programu, tedy učitele a vzdělávací
instituce, bez nichž by účastníci nemohli programem
úspěšně projít. Nejčastější překážkou jsou finance spojené s realizací programu a přípravou dobrodružných expedic. Proto spolupracujeme s jejich zřizovateli – kraji,
městy a obcemi – a intenzivně vyjednáváme o finanční
podpoře.
V roce 2017 jsme podepsali Memorandum o spolupráci
s městem Brnem, které každý rok finančně podporuje
své základní školy zapojené do programu DofE. Od roku
2018 spolupracujeme prostřednictvím memoranda také
s Moravskoslezským krajem, díky němuž dostávají finanční podporu všechny střední školy na jeho území,
které se programu účastní. Rok 2019 byl v tomto směru
zatím nejúspěšnější a oficiální spolupráci jsme v obdobném rozsahu navázali s Královéhradeckým a Zlínským

krajem a také hlavním městem Prahou a městskou částí
Praha 3. Před podpisem je také memorandum s Libereckým krajem.
Velmi tedy oceňujeme, že se program těší podpoře
mezi zřizovateli. Díky tomu jsme v loňském roce poprvé
uspořádali bronzové ceremonie v regionech. V Brně se
ceremonie uskutečnila pod záštitou statutárního města
Brna, v Ostravě za podpory Moravskoslezského kraje.
V roce 2020 chceme v navazování spolupráce pokračovat, aby i v dalších krajích, městech a obcích měly
instituce zapojené do DofE možnost program rozvíjet
a umožňovat všem mladým lidem pracovat na jejich klíčových schopnostech a dovednostech.
Michal Jež
programový ředitel
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10. Navazujeme zahraniční spolupráci

67

252

národních center

nezávislých center

Rozsáhlá mezinárodní spolupráce je jedním z pilířů
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Národní centrum DofE v ČR je součástí globální sítě 67 národních
center a 252 nezávislých center, která program DofE
poskytují. Propracovaná metodika programu spojuje
poskytovatele ve více než 130 zemích světa a ročně pozitivně ovlivňuje 1,3 milionu lidí, kteří se DofE účastní.
V roce 2019 jsme ve spolupráci s International Award
Foundation zahájili několik výzkumů, které se zaměřují na definování celospolečenských dopadů DofE a neformálního vzdělávání v České republice. Dále jsme
součástí mnoha pracovních skupin, jež spoluutvářejí
budoucnost programu ve světě. Příkladem může být
náš podíl na vývoji aplikace Online Record Book, kterou vnímáme jako esenciální nástroj pro práci s mladými lidmi v 21. století. Nezahálí ani náš DofE Klub,
jenž se zapojil do vytváření mezinárodní iniciativy
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absolventů programu s názvem Global Award Alumni
Network a plánovaným spuštěním v roce 2020.
Živá mezinárodní spolupráce probíhá také mezi jednotlivými národními centry, která DofE poskytují. Příkladem je projekt Erasmus+, propojující Bulharsko,
Českou republiku, Litvu a Nizozemí. Projekt nese
název Non-formal Learning in the Formal Education
a jeho cílem je uspořádat čtyři workshopy zaměřující
se na klíčová témata v neformálním vzdělávání a sdílení dobré praxe. Výměny se zúčastnilo 12 českých
pedagogů ze zapojených institucí a také 4 zástupci
národního centra. V roce 2020 bude projekt pokračovat a vznikne shrnující příručka, která bude k dispozici
i dalším národním centrům.

4

FINANCE

Tomáš Vokáč
výkonný ředitel
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019
Název ukazatele
A. Náklady

22

Název ukazatele

č. ř.
1

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

2018
Celkem

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 912

16

2 928

2 495

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

514

2

516

259

2. Prodané zboží

4

0

4

4

9

3. Opravy a udržování

5

4. Náklady na cestovné

6

402

0

402

309

5. Náklady na reprezentaci

7

278

0

278

299

6. Ostatní služby

8

1 718

10

1 728

1 619

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

6 096

60

6 156

4 481

10. Mzdové náklady

14

4 797

47

4 844

3 571

11. Zákonné sociální pojištění

15

1 297

13

1 310

892

12. Ostatní sociální pojištění

16

13. Zákonné sociální náklady

17

2

0

2

18

14. Ostatní sociální náklady

18

IV. Daně a poplatky

19

4

0

4

2

15. Daně a poplatky

20

4

0

4

2

V. Ostatní náklady

21

571

1

572

502

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

22

1

0

1

0

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

18. Nákladové úroky

24

19. Kurzové ztráty

25

26

0

26

0

20. Dary

26

464

0

464

481

21. Manka a škody

27

0

0

0

0

22. Jiné ostatní náklady

28

80

1

81

21

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

2018

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

10

0

10

18

28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

36

10

0

10

18

VIII. Daň z příjmů

37

0

0

0

0

29. Daň z příjmů

38

Náklady celkem

39

9 593

77

9 670

7 498

Hlavní Hospodářská
činnost
činnost

Celkem

Celkem

B. Výnosy

40

I. Provozní dotace

41

154

0

154

181

1. Provozní dotace

42

154

0

154

181

II. Přĳaté příspěvky

43

9 399

0

9 399

6 588

2. Přĳaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3. Přĳaté příspěvky (dary)

45

9 399

0

9 399

6 588

4. Přĳaté členské příspěvky

46

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

1 369

109

1 478

1 122

IV. Ostatní výnosy

48

74

0

74

8

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

49

6. Platby za odepsané pohledávky

50

7. Výnosové úroky

51

0

0

0

0

8. Kurzové zisky

52

11

9. Zúčtování fondů

53

10. Jiné ostatní výnosy

54

63

11
0

63

8

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

2018
0

0

Rozvaha k 31. 12. 2019
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.

10 996
1 403
1 403

109
32
32

11 105
1 435
1 435

7 899
401
401

č. ř.

*

**

1

2 575

4 718

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

2 575

2 575

0

4 718

4 718

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

B. Krátkodobý majetek celkem

40

5 015

4 742

I. Zásoby celkem

41

32

45

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

32

45

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

II. Pohledávky celkem

51

380

150

1. Odběratelé

52

132

84

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54
25

Název ukazatele

26

č. ř.

*

**

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

248

29

5. Ostatní pohledávky

56

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

58

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

22

Pasiva
Název ukazatele

Název ukazatele
č. ř.

*

**

83

6 709

8 488

I. Jmění celkem

84

105

449

1. Vlastní jmění

85

30

30

2. Fondy

86

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
a závazků

87

75

419

II. Výsledek hospodaření celkem

88

6 604

8 039

63

1. Účet výsledku hospodaření

89

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

401

64

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

6 203

6 604

881

972

881

972

0

0

A. Vlastní zdroje celkem

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve
společnosti

65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

71

4 603

4 547

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

51

81

2. Ceniny

73

0

0

3. Peněžní prostředky na účtech

74

2 045

2 712

B. Cizí zdroje celkem

15

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

1 753

7. Peníze na cestě

78

1

IV. Jiná aktiva celkem

79

0

0

8. Náklady příštích období

80

0

0

9. Příjmy příštích období

81

0

0

Aktiva celkem

82

7 590

9 460

2 507

92

1 435

I. Rezervy celkem

93

1. Rezervy

94

II. Dlouhodobé závazky celkem

95

1. Dlouhodobé úvěry

96

2. Vydané dluhopisy

97

3. Závazky z pronájmu

98

4. Přĳaté dlouhodobé zálohy

99

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

100

6. Dohadné účty pasivní

101

7. Ostatní dlouhodobé závazky

102

III. Krátkodobé závazky celkem

103

881

972

1. Dodavatelé

104

170

90

2. Směnky k úhradě

105

3. Přĳaté zálohy

106

4. Ostatní závazky

107

5. Zaměstnanci

108

388

426

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

č. ř.

*

**

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

110

171

195

8. Daň z příjmů

111

9. Ostatní přímé daně

112

63

76

10. Daň z přidané hodnoty

113

11. Ostatní daně a poplatky

114

2

1

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

9

50

78

134

0

0

7 590

9 460

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

27
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PARTNEŘI
A PATRONI

28

29

Podporují nás

SILVER DOFE
YOUTH FRIENDS

30

Záštity a memoranda

GOLD DOFE
YOUTH FRIENDS

BRONZE DOFE
YOUTH FRIENDS

31

Patroni DofE

Jakub
Vágner

Marek
Eben

Klára
Kolouchová

Taťána
le Moigne

Klára
Dan
Nademlýnská Přibáň

rybář a cestovatel

moderátor

horolezkyně a manažerka

ředitelka Google v ČR

módní návrhářka

cestovatel a novinář

6

NÁŠ TÝM

32

Lejla
Abbasová

Taťána
Kovaříková

Zuzana
Bahulová

Šárka
Strachová

Michael
Londesborough

moderátorka a zakladatelka nadačního
fondu Asante Kenya

módní návrhářka

animátorka, malířka
a designérka

lyžařka

vědec a propagátor vědy

33

Správní rada

World Fellowship program
(globální podporovatelé)
Jan Sýkora
Sanjiv Suri
Daniel Křetínský

Jiří Zrůst

Michal Jelínek

Erika Vorlová

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

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

členka správní rady,
Chief Services Oﬃcer
(GasNet, s.r.o.)

Ivan
Chadima
čestný předseda
dozorčí rady

Jiří Zrůst
Martin Gebauer
Vít Vážan
Pavel Nepala

Dozorčí rada

Individuální podporovatelé
Helena Felix
Martin Tesař

34

Jan
Sýkora

Helena
Felix

Martin
Gebauer

Vít
Vážan

Vít
Horký

předseda dozorčí rady,
partner (Wood & Company)

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

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

člen dozorčí rady,
CEO (České radiokomunikace, a.s.)

člen dozorčí rady,
zakladatel BrandEmbassy
a Senior Director Digital
experience (NICE)

Jan Valenta

35

DofE tým
Eliška Haumerová
specialistka podpory programu

Peter Schubert
specialista podpory programu

Tomáš
Vokáč

Michal
Jež

Edita
Djakoualnová

Naděžda
Vránová

Daniela
Ryšková

Lucie
Kubická

výkonný ředitel

programový ředitel

regionální manažerka
(Praha)

regionální manažerka
(střední a jižní Čechy)

regionální manažerka
(severozápadní Čechy)

PR/event koordinátorka

Tereza Staňková
projektová koordinátorka

Zdeněk Hendrych
koordinátor Expedičního centra

36

Pavla
Šmídová

Josef
Nový

Andrea
Kucejová

Veronika
Ormaniecová

Iva
Čebišová

Vladislava
Vidláková

Oﬃce/HR manažerka

regionální manažer
(severovýchodní Čechy)

regionální manažerka
(jižní Morava a Vysočina)

regionální manažerka
(severní Morava)

marketingová manažerka

komunikační manažerka

37
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SEZNAM ZAPOJENÝCH
INSTITUCÍ

38

Seznam zapojených institucí dle krajů
platný k 31. 12. 2019
Jihočeský

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

státní SŠ

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

státní SŠ

Dětský domov Zvíkovské Podhradí 42

dětský domov

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379,
příspěvková organizace

státní SŠ

Cheiron T, o.p.s.

nezisková organizace

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

státní SŠ

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

soukromá SŠ

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

státní SŠ

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

státní SŠ

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace

státní SŠ

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

základní škola

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 státní SŠ
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

státní SŠ

Gymnázium, Písek, Komenského 89

státní SŠ

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

základní škola

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

státní SŠ

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

základní škola

Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice

základní škola

Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,
příspěvková organizace

základní škola

základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

základní škola

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

základní škola

Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

základní škola

Jihomoravský
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

Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

dětský domov

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace

dětský domov

ARTISSIMO z.s.

nezisková organizace

International School of Brno o.p.s.

soukromá SŠ

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola
pedagogická Brno

státní SŠ

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

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

DDM a SVČ

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

soukromá SŠ

Královéhradecký
Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové

DDM a SVČ

Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka

DDM a SVČ

Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

DDM a SVČ

Středisko volného času, Trutnov

DDM a SVČ

státní SŠ

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

státní SŠ

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

státní SŠ

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

státní SŠ

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

státní SŠ

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Dvůr Králové n. L., nám. Odboje 304

státní SŠ
39

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

státní SŠ

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

státní SŠ

Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186

státní SŠ

Univerzita Hradec Králové

vysoká škola

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

základní škola

Základní škola Strž

základní škola

Liberecký
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou,
Podhorská 49, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Středisko volného času Mozaika Železný Brod,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Středisko volného času Sluníčko, Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace

DDM a SVČ

Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

soukromá SŠ

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

státní SŠ

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace

státní SŠ

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

státní SŠ

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

základní škola

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,
Husova 142/44, příspěvková organizace

základní škola

Moravskoslezský
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Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO

DDM a SVČ

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253,
příspěvková organizace

dětský domov

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

dětský domov

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

dětský domov

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

soukromá SŠ

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO

soukromá SŠ

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

soukromá SŠ

Vysoká škola PRIGO

vysoká škola

Plzeňský

Akademie FC Baník Ostrava z. s.

sportovní klub

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

základní škola

Středisko volného času RADOVÁNEK

DDM a SVČ

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

soukromá SŠ

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

státní SŠ
státní SŠ

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

státní SŠ

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková
organizace

státní SŠ

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

státní SŠ

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

státní SŠ

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace

státní SŠ

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

státní SŠ

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

státní SŠ

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

státní SŠ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

státní SŠ

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace

státní SŠ

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava,
příspěvková organizace

státní SŠ

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek,
státní SŠ
příspěvková organizace
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace

státní SŠ

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace

státní SŠ

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace státní SŠ
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace

státní SŠ

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

základní škola

Olomoucký
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

DDM a SVČ

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

dětský domov

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

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

nezisková organizace

Praha

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

státní SŠ

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

DDM a SVČ

státní SŠ

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4

DDM a SVČ

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42

jiná instituce

Dětský domov Dolní Čermná

dětský domov

ANO, ANO

nezisková organizace

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

dětský domov

1st Prague (Czech Republic) Scout Group z.s.

nezisková organizace

Everyday Saturday, z.s.

nezisková organizace

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

státní SŠ

Studentský spolek Agora z. s.

nezisková organizace

Gymnázium Vysoké Mýto

státní SŠ

YMCA v České republice

nezisková organizace

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

státní SŠ

1. Scio Střední škola, s.r.o.

soukromá SŠ

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

státní SŠ

Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.

soukromá SŠ

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

státní SŠ

Anglo-německá obchodní akademie a.s.

soukromá SŠ

Spolek rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách

státní SŠ

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

státní SŠ

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

soukromá SŠ

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

státní SŠ

Gymnázium Evolution, s.r.o.

soukromá SŠ

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

státní SŠ

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

soukromá SŠ

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

státní SŠ

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

soukromá SŠ

Univerzita Pardubice

vysoká škola

International School of Prague s.r.o.

soukromá SŠ

Základní škola a mateřská škola Klas, s.r.o.

základní škola

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

soukromá SŠ

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického,
příspěvková organizace

základní škola

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

soukromá SŠ

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

soukromá SŠ

Park Lane International School, a.s.

soukromá SŠ

Prague British International School, s.r.o.

soukromá SŠ

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

soukromá SŠ

RIVERSIDE o.p.s.

soukromá SŠ

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

soukromá SŠ

Pardubický
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Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.

soukromá SŠ

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. soukromá SŠ
AC Sparta Praha fotbal, a. s.

sportovní klub

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

státní SŠ

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

státní SŠ

Gymnázium Christiana Dopplera

státní SŠ

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

státní SŠ

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

státní SŠ

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5,
Mezi Školami 2475

státní SŠ

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,
Sladkovského náměstí 8

státní SŠ

Gymnázium na Pražačce, Nad Ohradou 23, Praha 3

VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131

státní SŠ

Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice

základní škola

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

DDM a SVČ

Základní škola Městec Králové

základní škola

Základní škola Navis

základní škola

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8,
příspěvková organizace

základní škola

Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

DDM a SVČ

Základní škola Pečky, okres Kolín

základní škola

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

DDM a SVČ

Základní škola Sulice, příspěvková organizace

základní škola

Městský dům dětí a mládeže, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

základní škola

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

dětský domov

Ústecký

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

dětský domov

Prostor plus o.p.s.

nezisková organizace

Obec Psáry
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, 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

dětský domov

jiná instituce

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

dětský domov

soukromá SŠ

RADKA z. s.

nezisková organizace

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

soukromá SŠ

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

soukromá SŠ

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Varnsdorf

státní SŠ

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

státní SŠ
státní SŠ

státní SŠ

soukromá SŠ

Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

státní SŠ

FK Mladá Boleslav

sportovní klub

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

státní SŠ

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

státní SŠ

státní SŠ

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

státní SŠ

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

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

státní SŠ

státní SŠ

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

státní SŠ

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

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

státní SŠ

státní SŠ

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

státní SŠ

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace

Gymnázium, Benešov, Husova 470

státní SŠ

Spolek přátel ESOZ Chomutov

státní SŠ

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

státní SŠ

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov,
příspěvková organizace

státní SŠ

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

státní SŠ
státní SŠ

státní SŠ

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 státní SŠ
Mensa gymnázium, o.p.s.

státní SŠ

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

státní SŠ

Střední průmyslová škola na Proseku

státní SŠ

Střední škola automobilní a informatiky

státní SŠ

Střední škola designu a umění, knižní kultury
a ekonomiky Náhorní

státní SŠ

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

vysoká škola

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

státní SŠ

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

státní SŠ

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

Vysočina
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

dětský domov

Biskupské gymnázium

státní SŠ

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

základní škola

Základní škola, Komenského 6, Žďár nad Sázavou

základní škola

Základní škola, Žďár nad Sázavou, Švermova 4

základní škola

Zlínský

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

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla,
příspěvková organizace
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Středočeský

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední státní SŠ
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

státní SŠ

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

základní škola

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059,
okres Most

základní škola

Středisko volného času, příspěvková organizace

DDM a SVČ

Dětský domov Vizovice

dětský domov

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

státní SŠ

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín

státní SŠ

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

státní SŠ

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

státní SŠ

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín

státní SŠ

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

státní SŠ

Střední průmyslová škola Otrokovice

státní SŠ

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

státní SŠ

Střední zdravotnická škola Kroměříž

státní SŠ

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

základní škola
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