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Milé čtenářky, milí čtenáři,

následující stránky shrnují rok 2021. Když začínal, doufali jsme, že bude ve všech 
ohledech lepší než ten předchozí, v němž naše životy obrátil naruby koronavirus. 
Nebylo nám přáno. Také rok 2021 byl znovu hlavně o tom, jak se, jako jednotlivci 
i jako společnost, zvládneme popasovat s epidemií.

Bohužel, vzdělávání je oblastí, kde covid-19 napáchal obrovské škody. Připomeňme 
si, že české školy patřily mezi ty nejdéle zavřené. Dnes už víme, že tím nejhorším 
důsledkem není zmeškané učivo, ale ztráta sociálních vazeb a návyků dětí, ztráta 
motivace k učení, prohloubení nerovností, problémy s duševním zdravím, a to 
u dětí i učitelů.

Možná o to silnější je naše motivace dělat co nejvíce pro to, abychom české 
školství dostali do lepší kondice. Máme k tomu příležitost. Distanční výuka totiž 
přinesla školy do domácností i do každodenního zpravodajství. Vznikla společenská 
poptávka po modernizaci školství a věřím, že také pochopení pro to, že škola není 
jen budova, kam se chodí pro domácí úkoly. Krize, kterou jsme si kvůli covidu-19 
prošli, otevírá dveře změnám.

Řadu jich přinesl již rok 2021 a jsem pyšný na to, že jsme u nich byli. Za zlomové 
považujeme Memorandum o reformě pregraduální přípravy učitelů uzavřené mezi 
ministerstvem školství a fakultami vzdělávajícími učitele. V přípravě ředitelů 
díky spolupráci Národního pedagogického institutu České republiky s naším 
programem Ředitel naživo a ministerstvem školství bude kladen důraz na 
pedagogický leadership.

Kromě těchto systémových změn, k nimž jsme přispěli, jsme pokračovali v našich 
vzdělávacích programech pro učitele a ředitele. Stejně jako v loňském roce se 
musím sklonit před odhodláním, profesionalitou a kreativitou průvodců, kteří i ve 
ztížených podmínkách dokázali udržet jejich vysokou kvalitu.

Velký kus práce odvedla v roce 2021 také naše Advokacie. Díky vysokému nasazení 
celého týmu jsme navázali strategické kontakty a spolupráce, díky kterým 
dokážeme prosazovat svou vizi.

Učitel naživo je organizace plná inspirativních a odhodlaných lidí, kteří chtějí 
společně zařídit, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi. 
Je nás čím dál víc, ale bez podpory našich partnerů bychom se na cestě k naplnění 
této vize nedokázali posouvat. Proto jim patří náš upřímný dík.

Martin Kozel, 
ředitel Učitele naživo

Úvodní slovo
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O Učiteli 
naživo

Jsme nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého 
vzdělávání. Vyvinuli jsme a otestovali nové programy pro učitele a ředitele škol, 
které výrazně zlepšují učení dětí ve školách. Naším know-how se snažíme obohatit 
a proměnit veřejný vzdělávací systém, abychom naplnili naši vizi: Všechny děti se 
učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy 
a příležitosti 21. století.

Více informací o členech správní rady, dozorčí rady a vedení organizace je možné najít na webových stránkách www.ucitelnazivo.cz v sekci Lidé.

Během roku 2021 nedošlo k žádným změnám v personálním obsazení správní 
a dozorčí rady zapsaného ústavu Učitel naživo. Během roku 2021 správní rada 
rozhodla o zrušení funkce spoluředitele organizace.

Branislav Jakabovič

předseda správní rady organizace 
Učitel naživo, z.ú., spoluzakladatel 
slovenské organizace LEAF

Klára Rundová

členka správní rady organizace 
Učitel naživo, z.ú., manažerka 
vzdělávacího programu Nadace 
České spořitelny

Kristýna Felcmanová

členka správní rady organizace 
Učitel naživo, z.ú., koučka 
a mentorka v oblasti vzdělávání

Karel Valo

člen dozorčí rady organizace 
Učitel naživo, z.ú., provozní 
a finanční ředitel Nadace České 
spořitelny

Martin Kozel

ředitel a statutární zástupce 
organizace Učitel naživo, z.ú.

Ivana Janečková

členka správní rady organizace 
Učitel naživo, z.ú., zakladatelka 
česko-anglické Montessori MŠ, ZŠ 
a Gymnázia Duhovka

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SPRÁVNÍ RADY 
K 31. 12. 2021

ZMĚNY V ORGÁNECH 
ORGANIZACE BĚHEM 
ROKU 2021

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DOZORČÍ RADY 
K 31. 12. 2021

VEDENÍ ORGANIZACE 
K 31. 12. 2021

www.ucitelnazivo.cz
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Naše vize

Programy

Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s radostí a s rovnými 
šancemi. Proto chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí vztahy založené 
na vzájemné důvěře a podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. A chceme 
ředitele, kteří získávají ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení 
a rozvoj. Vytvářejí prostor a zajišťují podporu pro naplňování této vize, budují 
otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad na děti a jejich učení. 
Děti, které to zažijí, budou připravené na příležitosti a výzvy světa 21. století.
Změny ve vzdělávání mají svou setrvačnost a neprojeví se ze dne na den. Dali jsme 
si za cíl mít do roku 2030 zásadní dopad na práci 20 000 učitelů a 1 000 ředitelů 
škol. Proč právě dvacet tisíc učitelů a tisíc ředitelů? Je to zhruba 20 % celého 
vzdělávacího systému, což je kritická masa pro šíření inovací. Takový impuls české 
školství pro svou proměnu potřebuje.

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro dvojice z vedení škol v rozsahu 
350 hodin, který pomáhá ředitelům budovat školu, kde je středobodem dění 
učení všech dětí. Programem procházejí ředitelé společně se svými zástupci. 
Je určen pro všechny základní a střední školy, ve kterých mají ředitelé motivaci 
pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí, bez ohledu na 
region, velikost školy či délku praxe ředitelů a zástupců. Program je akreditovaný 
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Program Ředitel naživo má první absolventy. V červnu ho dokončilo všech 54 lídrů, 
ředitelů a jejich zástupců, z 25 škol z Česka a 2 ze Slovenska. Odstartovali jsme 
3. běh programu, do kterého nastoupilo 46 účastníků z 21 škol. Nově jsme umožnili 
účast až třem zástupcům jedné školy. Do druhého roku 2. běhu pokračují, až na 
jednu školu, všichni účastníci z prvního roku. V programu tak momentálně máme 
vedení z 35 škol, ve kterých se dohromady učí téměř 17 tisíc dětí.

První absolventi programu rozběhli fungování návazné podpůrné komunity 
a vzdělávají se na setkáních, která si sami organizují. Se všemi účastníky 
a absolventy programu udržujeme spojení, komunikujeme s nimi prostřednictvím 
občasníku Ředitele naživo a posilujeme tak komunitu pedagogických lídrů.

Publikovali jsme evaluační zprávu z prvního běhu programu. Máme tak první 
kompletní data o dopadech programu. Ta potvrzují, že účastníci díky programu 
nabírají sebejistotu a přesouvají pozornost ke zlepšování učení dětí. V průběhu 
programu se zvyšuje jejich spokojenost s profesí (která je u účastníků programu 
nadprůměrná v celorepublikovém srovnání v šetření TALIS). Ředitelé i zástupci 
přebírají odpovědnost za pedagogický leadership a učitelé na zapojených školách 
cítí dopady změn. Výsledky evaluace také ukazují, že účastníci jsou s programem 
nadmíru spokojeni a roste jejich chuť k výkonu profese. Hodnota Net Promoter 
Score se meziročně zvýšila ze 72 na 88.

Zásadním úspěchem je navázání spolupráce s Národním pedagogickým institutem 
ČR a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a dohoda o spuštění pilotního 
kvalifikačního studia pro ředitele Lídr školy. Principy a myšlenky, na kterých stojí 
program Ředitel naživo, se tím dostávají do vzdělání, které ředitelům nabízí stát.
Tým Ředitele naživo se i s ohledem na potřeby spolupráce s NPI rozrostl. Přímo 
pro projekt s NPI nastoupily dvě nové kolegyně, další dva kolegové nás posílili jako 
koordinátoři praxí.

ŘEDITEL NAŽIVO

https://www.reditelnazivo.cz/files/evaluacni-zprava-programu-reditel-nazivo-2021.pdf
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Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele v rozsahu 750 hodin (z toho 
660 je v rámci akreditace), který kombinuje výuku a praxi na školách v poměru 
1:1. Je tvořen 380 hodinami reflektované praxe (290 v rámci akreditace) a 370 
hodinami výuky v komunitě. Je určen absolventům nepedagogických oborů 
vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na 
střední škole.

Program realizuje Učitel naživo a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha na základě vzájemné smlouvy. Program je akreditovaný u MŠMT, jeho plný 
název je „Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ” 
(program v rámci celoživotního vzdělávání).

V červnu se mezi naše absolventy zařadilo 30 nových učitelů. Celkem tak máme 
102 absolventů. Dalších 28 budoucích učitelů pokračuje ve druhém ročníku a 30 
studentů u nás svou cestu k učitelství začalo. Kvůli výraznému převisu přihlášek 
zvažujeme pro příští rok otevření dvou ročníků.

Z evaluace programu víme, že téměř tři čtvrtiny současných absolventů programu 
Učitel naživo ve školním roce 2020/2021 učily na základní nebo na střední škole. 
Zhruba 70 % absolventů učí na základních školách, z toho více než polovina 
absolventů na státních ZŠ. Naprostá většina absolventů, kteří učí, chce učit 
dlouhodobě (více než 5 let). Tři pětiny z 26 absolventů, kteří v tomto školním roce 
neučili, plánují začít učit v nejbližších letech.

UČITEL NAŽIVO

Ročník Počet

2016–2017 (jednoletý pilotní program)

2017–2019 (dvouletý program)

2018–2020 (dvouletý program)

2019–2021 (dvouletý program) 

2020–2022 (dvouletý program)

2021–2023 (dvouletý program)

15 absolventů (bez akreditace)

20 absolventů (11 v akreditovaném režimu)

37 absolventů (36 v akreditovaném režimu)

30 absolventů (všichni v akreditovaném 
režimu)

28 studentů (všichni v akreditovaném režimu)

30 studentů (všichni v akreditovaném režimu)

V evaluaci se nám také podařilo získat první ucelená data o dopadu na žáky 
absolventů programu Učitel naživo. Žáci se na předmět s našimi absolventy těší, 
učí se ve výuce spolupracovat a nebojí se říkat své názory (nadprůměrně oproti 
předchozím učitelům). Ve srovnání s celostátním šetřením Kalibro si stojí podobně 
jako zkušení učitelé.

Více než 800 žáků vnímá zvýšenou motivaci k učení a větší zapojení do výuky. 
Výpovědi dětí v dotazníku potvrzovaly, že se chtějí v předmětu více naučit, mají 
pocit, že se učí užitečné věci a na výuku se těší. Až 90 procent žáků našich 
absolventů ví, co jim v daném předmětu jde a v čem by se mohli zlepšit.

Od září 2021 program Učitel naživo realizujeme v upravené verzi, pro kterou jsme 
získali akreditaci. Část výuky je převedena do e-learningu a je také upravena 
forma praxe studentů 2. ročníku, kteří se stávají přímo zaměstnanci školy, na 

https://www.ucitelnazivo.cz/files/evaluacni-zprava-programu-ucitel-nazivo-2019-21-final.pdf
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které praktikují. Studenti takto navíc získávají benefity z bližšího sepětí se školou 
a ucelenější zkušenost s prací učitele.

Kromě nového systému praxí jsme také vylepšili přijímací zkoušky do programu. 
Nová kritéria dále zvyšují pravděpodobnost, že uchazeč bude po dokončení 
studia učit. V nové podobě programu posilujeme oborovou didaktiku, a reagujeme 
tak na výsledky vnitřní evaluace. Do oborových setkání, která jsou součástí 
výuky v programu, zapojujeme provázející učitele, čímž rozšiřujeme komunitu 
spolupracujících učitelů a budujeme jejich kapacity.

Prošli jsme náročným procesem dalších úprav programu, z nějž vzešla nová 
varianta, o jejíž akreditaci jsme podali žádost.

Přestože pokračovala covidová omezení, dokázali jsme v programu pokračovat 
naživo, v online i hybridní podobě. Významnou součástí programu jsou praxe na 
tréninkových školách, které v průběhu roku zajišťovalo až 28 provázejících učitelů. 
Ti mohou navštěvovat jim určený podpůrný a rozvojový program. Pečovali jsme 
o síť 24 tréninkových a spolupracujících škol v Praze a okolí. Na deseti školách, 
z nichž některé jsou naše tréninkové, funguje praxe student jako zaměstnanec.

Zachovali jsme také exkurze do inspirativních škol, během kterých se studenti 
seznamují s různorodým prostředím, poznávají kulturu škol i metody výuky. Poprvé 
jsme v rámci exkurzí navštívili střední odborné učiliště, výjimečná byla pro studenty 
také exkurze v ZŠ a SŠ pro sluchově postižené.

Fungující klub absolventů ukazuje, jak je možné efektivně pracovat se studenty 
učitelství po dokončení studia. V roce 2021 narostl počet členů Klubu absolventů 
na 75 a pokračovala jeho pravidelná setkání, k nimž se připojují i průvodci programu 
Učitel naživo a dál tak rozvíjejí kompetence našich absolventů. Znovu se konala 
také Letní škola klubu absolventů, které se zúčastnilo 36 členů klubu.

Náš evaluační tým úspěšně dokončil výzkumný projekt TA ČR, jehož hlavním 
výstupem jsou veřejně dostupné evaluační metodiky a sebehodnoticí software 
pro studenty učitelství, který nabízí mezinárodní srovnání. O využití nástroje 
projevilo zájem ministerstvo školství v rámci sledování kvality přípravy na 
pedagogických fakultách.
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Advokacie 
a systémové 
šíření

Naše advokační aktivity se v roce 2021 zásadně rozšířily, a díky tomu se nám 
podařilo spolupracovat na zásadních reformních krocích, které mají potenciál 
pozitivně ovlivnit podobu českého vzdělávacího systému.

Díky prostředkům z projektu Porticus jsme ve spolupráci s výzkumnou agenturou 
PAQ Research publikovali pět studií (resp. 4 studie + 1 výzkum), které obsahují 
relevantní data pro řízení vzdělávací soustavy v oblastech učitelské a ředitelské 
profesní přípravy.

Významně jsme se podíleli na formulaci předvolební výzvy Domácí úkoly 2021, 
která byla adresovaná jak veřejnosti, tak zejména politickým stranám. Výzva 
předkládá 5 klíčových problémů vzdělávacího systému a nabízí i konkrétně 
formulované kroky k jejich řešení. Učitel naživo se touto iniciativou jasně přihlásil 
k ambici aktivně přispívat k prosazení funkčních inovací do českého vzdělávacího 
systému, navíc ve spolupráci s dalšími organizacemi, které působí ve stejné 
oblasti (EDUin, Eduzměna, Učitelská platforma, Otevřeno, ČOSIV, Česká rada dětí 
a mládeže).

Domácí úkoly i zjištění z výše zmíněných studií posloužily jako podklady pro 
předvolební debatu Učitel pro 21. století, k níž přijali pozvání zástupci devíti 
politických stran. Mezi diskutujícími byl i tehdejší ministr školství Robert Plaga 
a pravděpodobní kandidáti na obsazení ministerského křesla po volbách, např. Petr 
Gazdík, Martin Baxa nebo Marek Výborný.

Stejné téma, tedy obsah výzvy Domácí úkoly 2021, bylo také obsahem podzimního 
předvolebního setkání s novináři. Touto cestou jsme v období před volbami 
podpořili informovanost zástupců médií o zásadních systémových tématech. 
Advokační aktivity pokračovaly analýzou předvolebních programů politických 
stran a programových dokumentů vládní koalice, která vzešla z voleb. Po volbách 
navázal tým Advokacie kontakt s členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tým Advokacie také aktivně buduje vztahy s důležitými aktéry systému, včetně 
politiků, a šíří know-how vzešlé z obou našich výcvikových programů. Zapojili jsme 
se do přípravy reformy pregraduální přípravy pedagogů, k níž bylo začátkem září 
podepsáno memorandum mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
a děkany pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Spolupracujeme také 
na implementaci reformy.

Naší prioritou je novelizace zákona o pedagogických pracovnících. Do znění zákona 
prosazujeme paragrafy, které posilují postavení učitelů a zajišťují jim větší podporu 
při vzdělávání i v dalších fázích profesní dráhy.

V rámci široké platformy Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou naši zástupci 
součástí pracovních skupin Wellbeing a Střední článek, a podílejí se tak na 
formulaci doporučení pro systémová opatření v těchto oblastech. Jsme také 
čekateli na členství ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV). Pravidelně 
se scházíme se zástupci organizací Učitelská platforma, Výluka a Otevřeno, 
s nimiž nás spojuje zájem na zvyšování kvality profesní přípravy pedagogů a jejich 
podpory. Naším společným advokačním cílem je tudíž podpora kontinuity Reformy 
pregraduální přípravy učitelů

Svou advokační práci efektivně propojujeme také s týmem Marketingu a PR, čímž 
přispíváme k tomu, aby se naše priority staly součástí veřejné debaty o vzdělávání. 
Výsledkem jsou nejen výstupy ve veřejnoprávních i komerčních médiích (ČT, ČRo, 
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CNN Prima News, DVTV aj.), ale také prezentace témat na sociálních sítích. Touto 
cestou budujeme i lepší povědomí veřejnosti o problémech českého vzdělávacího 
systému a jejich vhodných řešeních.

Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů vznikla v loňském roce z naší společné 
iniciativy s Otevřeno, z.s., jako společná platforma propojující všechny aktéry 
profesní přípravy učitelů. Při jejím založení jsme vycházeli z toho, že úspěch 
zahraničních vzdělávacích systémů je založen na úzkém propojení mezi 
vysokoškolskými vzdělavateli a učiteli základních a středních škol, u nichž studenti 
praktikují.

Po roce fungování je v ní zapojeno 132 členů, mezi nimiž jsou zástupci 25 
pedagogických fakult či fakult připravujících učitele.

Po pilotní fázi, kdy bylo fungování Komunity zcela v gesci Učitele naživo a Otevřena, 
přecházíme do další fáze, která by měla zajistit dlouhodobou udržitelnosti KVBU, 
tedy konsolidace a postupného přenosu kompetencí a zodpovědností do rukou 
členů KVBU samotných. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno jádro členů, kteří projevili 
zájem o úzké zapojení do strategického uvažování a organizace menších akcí KVBU 
(vzájemné sdílení dobré praxe a debaty nad odbornými tématy).

Kromě pěti komunitních setkání se odehrála také řada setkání v menších 
skupinách. Máme za sebou úspěšný 1. ročník Letní školy KVBU, které se zúčastnilo 
45 vysokoškolských vzdělavatelů, provázejících učitelů, členů vedení škol 
podílejících se na přípravě budoucích učitelů i zástupců MŠMT. Účastníci letní 
školy se zapojili do 11 workshopů, jež spojovalo téma Hodnocení v profesní přípravě 
učitelů, sdíleli své zkušenosti a názory v řadě podnětných diskusí.

Zástupci MŠMT jsou přítomni na každém setkání KVBU. Informují členy o novinkách 
probíhající Reformy pregraduálního vzdělávání. Potvrzuje se, jak je propojení 
mezi MŠMT a vzdělavateli přínosné a žádoucí a jak významně může Komunita 
vzdělavatelů budoucích učitelů přispět k systémovým změnám v pregraduální 
přípravě učitelů.

KOMUNITA 
VZDĚLAVATELŮ 
BUDOUCÍCH UČITELŮ
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Mediální 
dosah naší 
práce

Naším cílem pro rok 2021 bylo posílení komunikace s veřejností prostřednictvím 
médií. Začali jsme proto aktivně budovat vztahy s novináři, nabízet jim naše témata 
a propojovat je s experty z naší organizace. Výsledkem je meziroční navýšení 
našich výstupů v médiích ze 134 na 254.

Proměnilo se také portfolio titulů, v nich že se značka Učitel naživo objevila.  
Začali jsme své výstupy směřovat do zpravodajství ČTK, díky čemuž se naše 
sdělení následně dostala i do dalších mainstreamových médií s vysokou čteností 
(např. Novinky.cz, idnes.cz). Výrazně jsme posílili své výstupy ve vysílání České 
televize (resp. ČT24) a také v Českém rozhlase.

Úspěšně jsme komunikovali výsledky výzkumu o dopadu distanční výuky na 
psychické zdraví učitelů. Ještě před zveřejněním studie jsme na problém 
upozornili v rozhovoru DVTV s ředitelem organizace Martinem Kozlem. První 
zjištění jsme zařadili i do debaty Učitel pro 21. století, a na dopady pandemie na 
učitele jsme tak upozornili také politiky. Před koncem školního roku jsme uspořádali 
tiskovou konferenci a celou studii prezentovali novinářům. K datům ze studie se 
média opakovaně vracela při dalším pokrytí dopadů pandemie covidu-19 na 
české školství.

V průběhu roku jsme zpracovali strategii komunikace a nastavili jsme interní 
procesy, které vedly k lepšímu propojení PR a obsahových týmů. Pro různé 
komunikační kanály díky tomu máme variabilní obsah.

Pozornost věnujeme také komunikaci prostřednictvím našich profilů na sociálních 
sítích. Dlouhodobě jsme aktivně pracovali především s Facebookem, který pro nás 
zůstává primární sociálním médiem. V roce 2021 jsme ve větší míře začali využívat 
také Twitter a LinkedIn.

V průběhu roku se zástupci organizace účastnili i řady akcí pro veřejnost a odborné 
publikum, z nichž některé se díky částečnému rozvolnění protiepidemických 
opatření konaly naživo. Několik úspěšných akcí jsme také sami uspořádali, např. již 
zmíněnou debatu Učitel pro 21. století, tiskovou konferenci k dopadům pandemie 
na duševní zdraví učitelů. Velký zájem (přes 500 přihlášených) vzbudila interaktivní 
online přednáška programu Ředitel naživo: Desatero, jak úspěšně zavádět inovace 
v prostředí školy.

/ DVTV Roadshow – předvolební debata o vzdělávání (Martin Kozel)
/ Aspen Institute CE: Série debat o situaci ředitelů v ČR (Libor Pospíšil, Hana  
   Košťálová, Vít Beran, Markéta Bajerová)
/ Forbes Women’s Summit (Blanka Vaculík Pravdová)
/ Debata projektu Chytré Česko – Zůstane Chytré Česko opravdu chytrým? aneb 
   Co nám vzala a co dala doba koronavirová? (Kateřina Konrádová)
/ Online konference: BEZ ZNÁMEK?! (Ivan Čermák)
/ Jak na učitelskou přípravu? – online debata Pedagogické fakulty UK (Blanka 
   Vaculík Pravdová)
/ Výroční konference České evaluační společnosti (Barbora Zavadilová)
/ Czech Set Go, Future of Learning Conference (Kryštof Vosátka)
/ MPSV: Fórum rodinné politiky (Kateřina Konrádová)
/ Future EDU (Martin Kozel)
/ Start Up Cities Summit, Malaga (Kryštof Vosátka)
/ Galavačer k vyhlášení SDG Awards – Ceny Asociace udržitelného rozvoje (Martin 
   Kozel, Kryštof Vosátka)
/ Happiness@Work Live (Libor Pospíšil)

VÝBĚR VEŘEJNÝCH 
AKCÍ S ÚČASTÍ 
ZÁSTUPŮ ORGANIZACE 
UČITEL NAŽIVO
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Ondřej
Bartoš

Jan
Červinka

David
Holý

Petr
Krajíček

Ondřej
Fryc

Vladimíra
Glatzová

Matěj
Turek

Václav
Dejčmar

Jan
Bárta

Dušan
Šenkypl

Pavel
Mucha

Tomáš
Čupr

Děkujeme 
našim 
donorům

Bez přízně úspěšných lidí, velkorysých společností a jejich nadací a institucí 
podporujících inovace by nic z toho, co děláme, nebylo možné uskutečnit. Velmi si 
vážíme podpory, které se naší činnosti v různých formách dostává. Děkujeme.

Velký dík za dary poskytnuté na naši misi patří:

FINANČNÍ PARTNEŘI

NEFINANČNÍ PODPOROVATELÉ
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PŘEHLED DARŮ VYUŽITÝCH K FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE V KALENDÁŘNÍM 
ROCE 2021:

Donoři Částka

Nadace České spořitelny

Dušan Šenkypl

Porticus

Ondřej Bartoš

Nadační fond Avast

Nadace RSJ

Technologická agentura České republiky

Tomáš Čupr

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Nadace BLÍŽKSOBĚ

Pavel Mucha

Jan Červinka

Nadace The JetBrains Foundation

Miton

Matěj Turek

Vladimíra Glatzová

17 984 317 Kč

3 824 999 Kč

3 598 487 Kč

1 700 000 Kč

1 608 000 Kč

1 400 000 Kč

1 389 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

850 000 Kč

680 000 Kč

641 550 Kč

255 000 Kč

170 000 Kč

85 000 Kč

21 250 Kč






































