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Posláním Společnosti
pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
je představovat a propagovat

koncept a metody
kreativního vzdělávání
ve formálním a neformálním vzdělávání
v České republice.

1) Poslání Společnosti
Vize Společnosti
Škola je prostor pro kreativitu, prostor pro tvořivé a zábavné učení, prostor pro
vyjádření všech zúčastněných. Tuto myšlenku podporujeme, šíříme a rozvíjíme.

Mise Společnosti:
Vytvářet prostředí pro otevřené a efektivní vzdělávání.
Přispívat k rozvoji individuálního potenciálu a kreativity dětí a mladých lidí.
Podpořit takové prostředí, které oceňuje schopnosti pedagogů a plně je využívá.
Spolupodílet se na navazování spolupráce mezi umělci a kreativními profesionály
s dětmi, mladými lidmi, pedagogy a vedením škol.

Cíle Společnosti:
 kolám, pedagogům, dětem a mladým lidem v České republice chceme
Š
představit nové metody výuky, ve kterých jsou do procesu formálního i
neformálního vzdělávání zapojeni umělci a profesionálové z různých oblastí
(věda, podnikání, umění, kultura aj.).
Podporujeme spolupráci a dlouhodobá partnerství mezi pedagogy a vedením
škol na jedné straně, a umělci a lidmi působícími v kreativních profesích na straně
druhé. To vše za účelem rozvoje interdisciplinarity ve vzdělávání, kreativního
potenciálu a inovativního myšlení.
Využíváme přístupy inovativních programů vzdělávání ověřené v zahraničí
a vyvíjíme kreativní metody vzdělávání. Tyto metody představujeme českým
školám a organizacím neformálního vzdělávání.
Aktivně spolupracujeme se zahraničními organizacemi i s partnery v České republice činnými v oblasti propagace kreativity ve vzdělávání a zapojování umělců a
kreativních profesionálů v sociálních kontextech (vzdělávání, komunitní rozvoj atd.).

Cílové skupiny aktivit Společnosti:
děti a mladí lidé
pedagogové, vedení škol
umělci, kreativní profesionálové z různých oblastí pracovního prostředí
rodiče
organizace a instituce zabývající se vzděláváním (pedagogické a jiné fakulty,
zřizovatelé škol, výzkumné instituce aj.)
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2) Historie Společnosti
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. vznikla dne 5. ledna 2010, kdy byla
na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. F 152853/2009, F 158778/2009
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného jmenovaným
soudem v oddílu O, číslo vložky 711.
Již od svého vzniku Společnost spolupracovala se zahraničními partnery na vývoji
i přenosu metod kreativních forem výuky do České republiky.
Během svého fungování navázala Společnost spolupráci s mnoha organizacemi,
se kterými spolupracuje na prosazování kreativního vzdělávání, podpoře rozvoje
kreativity dětí a mladých lidí. Partneři a spolupracující organizace jsou vyjmenované
v části Partneři a spolupracovníci. Od roku 2011 začala Společnost realizovat
kreativní dílny pro děti a mladé lidi, pilotovat metody kreativního vzdělávání
a aktivně propagovat myšlenky kreativního vzdělávání. V roce 2012 Společnost
úspěšně realizovala svůj první pilotní projekt, který využívá umění jako efektivní
součást vzdělávání, a také se rozběhly mezinárodní projekty. V roce 2013
Společnost zahájila pilotní ověřování programu Kreativní partnerství na českých
školách a úspěšně pokračovala v realizaci projektů neformálního vzdělávání
a projektů na podporu profesionálního rozvoje umělců pro práci ve vzdělávání.

3) Lidé ve Společnosti
Kancelář
Marianna Sršňová

Správní rada
Tamara Kafková

ředitelka

předsedkyně správní rady

Kristýna Kratochvílová

Josef Fiřt
Tomáš Němec

projektová manažerka

Nikola Kratochvílová
konzultantka, komunikace s veřejností

Stanislav Kopecký
finanční manažer

Petra Kratošková

Dozorčí rada
Milena Černá
Peter Porubský
Edita Kudláčová

finanční manažerka
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Žáci 8. třídy ZŠ Angel zapojení do projektu
Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

4) Činnost Společnosti
Společnost byla založena s cílem představit pedagogům, vedení škol, rodičům
a žákům metody kreativního vzdělávání a tím nabídnout vzdělávacím institucím
atraktivní a efektivní metody práce, které podporují jednak osvojení výukové
látky, ale také rozvoj klíčových kompetencí žáků: jejich komunikační dovednosti,
sociální kompetence, schopnost flexibilně reagovat na zadané úkoly, spolupracovat
s ostatními dětmi v kolektivu na řešení výukových úkolů, osvojit si konstruktivní
a pozitivní přístup ke vzdělávání. V roce 2014 realizovala Společnost několik
projektů naplňujících tyto cíle.
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Projekty
Kreativní partnerství
pro rovné příležitosti
Zaměření projektu
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12
zahájila od 1. července 2013 projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti,
CZ.2.17/3.1.00/36189. Tento pilotní projekt se zaměřil na adaptaci programu
Creative Partnerships do českého prostředí a a podpoření žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, jejich individuální profilace, úspěšnosti a motivace ke
vzdělávání, profesních a vzdělávacích ambicí. Projekt byl realizován na třech
základních školách zřizovaných MČ Praha 12:
Základní a mateřská škola ANGEL na Praze 12
Základní a mateřská škola Na Beránku na Praze 12
Základní škola profesora Švejcara
Na těchto školách spolupracovali s pedagogy umělci a vytvářeli kreativní pojetí
výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, přičemž se do projektu zapojili všichni žáci ve třídě. Program probíhal
během běžného školního dne, jako součást vyučování.
Celkem se do projektu zapojilo 7 tříd. Všechny třídní projekty se soustředily na
hledání vhodných způsobů individuální podpory žáků se SVP, zlepšení jejich vztahu
ke vzdělávání, jejich motivaci k učení a rozvoj klíčových kompetencí. Probíhaly
v inkluzivních kolektivech tříd, a tudíž měly přínos i pro ostatní žáky ve třídě.
Projekty též příznivě ovlivnily klima tříd a podpořily budování dobrých vztahů mezi
žáky a začlenění žáků se SVP do třídních kolektivů. Jednotlivé projekty měly své
specifické cíle, probíhaly v rámci různých předmětů a využívaly umělce z různých
oblastí. Nabízíme přehled jednotlivých třídních projektů:

4. a 5. třída Základní školy ANGEL
- Projekt Jak zním – 1. pololetí
- Projekt Jak zním – 2. pololetí

7. a 8. třída Základní školy ANGEL
- Projekt Gotika ve mně – 1. pololetí
- Projekt Rok na vsi – 2. pololetí
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2. a 3. třída Základní školy Na Beránku
- Projekt OKAmžik - 1. pololetí
- Projekt Cesta za pokladem Honga Honga – 2. pololetí

7. a 8. třída třída Základní školy Na Beránku
- Projekt Partnerství na jevišti – 1. pololetí
- Projekt Divadelní tržiště – 2. pololetí

4. a 5. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Strom času – od kořenů ke koruně středověku – 1. pololetí
- Projekt Dobyvatelé Evropy – 2. pololetí

6. a 7. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Expedice GAYA 2014
- Projekt Zombie bus tour

8. a 9. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Chemie–biologie–komedie
- Projekt Chemie ve službách
Projekt na školách probíhal od prosince 2013 až do ledna 2015. Příprava třídních
projektů byla zahájena v prosinci 2013, práce ve třídách byla zahájena v únoru
a březnu 2014. Druhé kolo přípravy třídních projektů bylo zahájeno v září, realizace
v listopadu 2014. Projekt byl uzavřen a vyhodnocen v únoru 2015.

Financování projektu
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hl. města Praha.
Celkové náklady na realizaci projektu

2 394 tis. Kč

Náklady Společnosti

1 978 tis. Kč

Náklady partnera MČ Praha 12

416 tis. Kč

Náklady Společností na realizaci projektu v roce 2014

964 tis. Kč

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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Projekt Týká se nás to
Zaměření projektu
V roce 2013 zahájila Společnost v partnerství s pražským Studiem
Citadela, a slovenskými organizacemi Záhrada - Centrum nezávislej
kultúry z Banské Bystrice a Tabačka Kulturfabrik z Košic tvůrčí projekt
s názvem TÝKÁ SE NÁS TO / TÝKA SA NÁS TO! Projekt pokračoval
i v první polovině roku 2014. Jednalo se o projekt tzv. mládežnické
demokracie podpořený z evropského programu Mládež v akci, do kterého se
zapojily čtyři skupiny mladých lidí z České republiky a Slovenska. Každá ze skupin
si zvolila vlastní aktuální témata na lokální úrovni, která zmapovala a následně
zpracovala v rámci několika uměleckých workshopů pod vedením lektorů a tvůrců
z oblasti hip-hopu, street art/graffiti nebo slam poetry.
Projekt nabídl mladým lidem, které zajímá umění ve veřejném prostoru, možnost
vyjádřit se ke svému okolí a participovat na jeho změně. Cílem projektu bylo rozvíjet
občanské kompetence mladých lidí, jejich zájem o veřejné dění a jejich aktivní
participaci. Nástrojem pro získání zájmu mladých lidí o veřejné dění a participaci
byly právě atraktivní umělecké žánry. Spolupráce s umělci se dále zaměřila na
rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí. Mezi stěžejní aktivity projektu patřily
vedle vlastní tvorby mladých lidí pod vedením umělců především veřejné diskuse,
mezinárodní setkání mládeže, prezentace výstupů z workshopů, vedení vlastního
workshopu v Základní škole v Jáchymově a závěrečný tour festival v Praze, Košicích
a Banské Bystrici v červnu 2014.
Společnost vedla skupinu věnující se hip-hopu. Uměleckými lektory projektu
byli rappeři Bonus a Idea. Mladí lidé zpracovali hip-hopové tracky k tématům
jako je zájem mladých lidí o práci a o dění ve svém okolí či pasivita společnosti i
jednotlivců.

Financování projektu
Projekt je financován z programu Evropské komise Mládež v akci.
Celková dotace na realizaci projektu

55 296 EUR

Celkové náklady Společnosti na realizaci projektu

332 tis. Kč

Celková dotace Společnosti na realizaci projektu

264 tis. Kč

Náklady Společnosti na realizaci projektu v roce 2014

179 tis. Kč

Čerpaná dotace Společností na realizaci projektu v roce 2014

123 tis. Kč

Projekt TÝKÁ SE NÁS TO! Tour
Zaměření projektu
Závěrečnou akcí projektu Týká se nás to! byla TÝKÁ SE NÁS TO! Tour, která proběhla
ve všech partnerských městech: v Banské Bystrici 19. 6., v Košicích 20. 6. a v Praze
22. a 23. 6.
Pražská Tour proběhla dne 23. 6. v Basement baru díky finanční podpoře
Velvyslanectví Spojených států. Hlavním tématem dne byla “Aktivní participace
versus společenská pasivita – Co můžeme dělat, abychom byli slyšet?” Mladí lidé
z pracovní skupiny, která pracovala prostřednictvím hip-hopu zpracovávali toto
téma po celou dobu realizace projektu, diskutovali se svými vrstevníky, v místní
komunitě, zjišťovali postoje místních zastupitelů a jejich zkušenosti s aktivní
participací mladých lidí. Finální akce podpořila budování aktivního občanského
přístupu mladých lidí řadou aktivit. Hlavní částí programu byla přednáška
moderátorky Radia Wave Mary C o angažovaném umění, zabývající se vznikem hiphopové subkultury ve Spojených státech a způsobem, jakým umění v minulosti ale
i v současnosti přispělo a přispívá k sociálním změnám, a následná diskuse. Mladí
lidé prezentovali své postoje a závěry jejich práce v projektu ostatním vrstevníkům,
oslovovali veřejnost a zjišťovali postoje veřejnosti k občanské angažovanosti
mladých lidí. Dále prezentovali výstupy průzkumu otevřenosti městských částí
Prahy ke spolupráci s mladými lidmi, vedli diskusi s místním zastupitelem Ing.
Ondřejem Velkem, vedli workshop pro ostatní účastníky a také měli možnost
prezentovat své umělecké výstupy projektu.

Financování projektu
Celková dotace na projektu

42 tis. Kč

Celkové náklady Společnosti na realizaci projektu

96 tis. Kč
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Projekt Tvoříme spolu
Zaměření projektu
V roce 2014 pokračovala Společnost v realizaci projektu volnočasového vzdělávání
Tvoříme spolu, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
finanční částkou 58 000 Kč. Projekt Tvoříme spolu byl realizován Společností pro
kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. v partnerství s Poradnou pro integraci, o.s. od ledna
do prosince 2014. Projet se zaměřoval na podporu začleňování dětí cizinců do
vrstevnických kolektivů a rozvoj jejich jazykových znalostí a klíčových kompetencí.
Jako hlavní metodu práce projekt využíval výtvarné umění a divadelní techniky.
Kroužek vedly v obou pololetích výtvarnice ve spolupráci s divadelní umělkyní
a performerkou. Díky hravé formě projektu a prostřednictvím vlastní práce na
příbězích projektu se děti seznamovaly také s tématy multikulturality a občanské
angažovanosti.
Projekt Tvoříme spolu probíhal jako umělecko-integrační kroužek, na kterém se
děti pravidelně setkávaly a pracovaly na příbězích buď výtvarnými metodami, nebo
pomocí výtvarně-dramatických aktivit.

Financování projektu
Celkové náklady na realizaci projektu

87 tis. Kč

Náklady Společnosti

77 tis. Kč

Náklady partnera Poradna pro integraci

10 tis. Kč

Dotace na realizaci projektu od MŠMT

58 tis. Kč

Z toho čerpání
Společnost

48 tis. Kč

PPI

10 tis. Kč
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Projekt Training requirements and key skills for artists
to work in participatory settings (TRaKSforA)
Zaměření projektu
Projekt Training requirements and Key Competence for Artists and Creative
Practitioners to work in participatory settings nastavoval spolupráci partnerů napříč
Evropou s cílem vytvořit Autoevaluační kompetenční rámec (AEKR) pro umělce
a jiné kreativní profesionály, kteří pracují jako odborníci v různých organizacích
a společenských oblastech (zejména ve vzdělávání). Projekt zapojil partnery z:
Spojeného království – Creativity, Culture and Education
České republiky – Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Maďarska – T-Tudok
Nizozemska - Cultuur-Ondernemen
Norska – Opplan fylkeskommune
Chorvatska – Interacta
Belgie – Vitamine C.
Umělci se stále více uplatňují jako školitelé, inovátoři a iniciátoři komunitního
rozvoje. V mnoha zemích EU však pro ně neexistuje adekvátní nabídka odborného
vzdělávání a příležitostí pro profesní rozvoj. Proto se tento projekt zaměřil na
vytvoření nástroje, autoevaluačního kompetenčního rámce, který přesně definuje
ty odborné dovednosti, které umělci potřebují, aby mohli úspěšně pracovat v
sociálních kontextech a rozvíjet klíčové kompetence osob, s nimiž pracují.
Během roku 2014 proběhla tři z celkem šesti mezinárodních setkání partnerů,
včetně setkání partnerů v Praze v dubnu 2014. Partneři pracovali na definici
klíčových dovedností a schopností, které umělci potřebují pro práci v sociálních
kontextech, na vytvoření návrhu autoevaluačního rámce a jeho testování ve
spolupráci s umělci, navštívili a mapovali místa představující příklady dobré praxe v
hostujících zemích a zúčastnili se kulatých stolů v hostujících zemích. Projekt bude
ukončen v červenci 2015.

Financování projektu
Celkové náklady na realizaci projektu
Náklady na realizaci projektu v roce 2014

13,2 tis. EUR (363 tis. Kč)
185 tis. Kč
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International Creative Education Network ICEnet
Zapojení Společnosti do mezinárodní sítě kreativního
vzdělávání ICEnet
V roce 2014 pokračovalo aktivní zapojení Společnosti do práce mezinárodní
sítě kreativního vzdělávání International Creative Education network „ICEnet“
(http:// icenet.ning.com/). Cílem sítě je propojovat umělce působící v různých
vzdělávacích aktivitách napříč Evropou a v dlouhodobém horizontu taktéž
mimo Evropu. Síť podporuje sdílení zkušeností, vzdělávací aktivity pro umělce
a pracovníky ve vzdělávání, vzájemnou inspiraci a učení mezi účastníky. ICEnet
sdružuje zakládající organizace a zejména jednotlivce působící ve vzdělávání
s cílem rozvíjet kreativitu dětí a mladých lidí.
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání patří mezi zakládající organizace sítě.

Další zakládající organizace sítě jsou tito
mezinárodní partneři:
Creativity, Culture and Education (Spojené království)
Cultuur-Ondernemen (Nizozemsko)
Den Kulturelle Skolesekken (Norsko)
Drömmarnas Hus (Norsko)
Interacta (Chorvatsko)
T-Tudok (Maďarsko)
Ugdymo plėtotės centras (Litva)
Vitamine C (Belgie)
Oppland (Norsko)
Zètema Progetto Cultura (Itálie)

Na přípravách a rozvoji sítě ICEnet se podílí také
další organizace:
City of Helsinki (Finsko)
Norwegian Federation for Arts in Education (Norsko)
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (Německo)
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Třídní projekt
„Divadelní tržiště“
8. třídy ZŠ Na Beránku

Mezinárodní fórum umělců pracujících ve vzdělávání
V roce 2014 se konalo mezinárodní fórum sítě ICEnet v maďarské Pécsi, které
probíhalo 12.–14. listopadu 2014.
Fórum bylo organizováno maďarským partnerem T-Tudok ve spolupráci
s Univerzitou v Pécsi a nabídlo umělcům možnost vyzkoušet si kreativní práci ve
školách zapojených do maďarského programu Kreativní partnerství. Umělci se
také zapojili do testování autoevaluačního rámce pro umělce, který je vytvářen
v rámci projektu TRaKSforA některými zakládajícími členy sítě ICEnet. Cílem fóra
bylo vzájemné učení a sdílení zkušeností mezi umělci, kteří pracují ve svých zemích
s dětmi ve školách i mimo školu či v sociálních oblastech, a také získání cenné
zpětné vazby pro práci členů ICEnet na projektu TRaKSforA.
Fóra se účastnili i zástupci z České republiky, umělci i zástupci Společnosti pro
kreativitu ve vzdělávání.
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Měsíční přehled činnosti
Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání
v roce 2014

Projekt
Tvoříme spolu
Projekt TSNto

Projekt
KreaPart

Projekt
KreaPart

Projekt
Tvoříme spolu

Projekt
KreaPart

Projekt TSNto

Projekt
TRaKSforA

Projekt
KreaPart

Projekt
TRaKSforA

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Leden
 ahájení projektu Tvoříme spolu
Z
a přípravy pravidelných dílen pro žáky
Školení umělců

Únor
 inalizace plánovacích formulářů
F
třídních projektů programu Kreativní
partnerství
Zahájení realizace třídních projektů
programu Kreativní partnerství

Březen
 orkshop projektu Týká se nás to!
W
v Jáchymově
Mezinárodní setkání mládeže
v Košicích
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Duben
 ezinárodní setkání partnerů projektu
M
TRaKSforA v Praze
Návštěva Divadla Ponec a jeho
představení partnerům projektu
TRaKSforA jako příkladu dobré praxe
Kulatý stůl s klíčovými stakeholdery
a mezinárodními hosty k projektu
TRaKSforA

Květen
 kolení učitelů k rozvoji kreativity
Š
a využívání kreativních postupů
ve výuce
Prezentace třídních projektů ZŠ
prof. Švejcara veřejnosti v kulturním
centru na Praze 12
Prezentace třídních projektů ZŠ Angel
ve škole
Prezentace třídních projektů
ZŠ Na Beránku v rámci festivalu
Tanec Praha 2014
Hodnotící setkání zahraničního
experta Paula Collarda se školami
zapojenými do projektu Kreativní
partnerství pro rovné příležitosti

Č

Projekt

Projekt
Tvoříme spolu

ČervenEC

SRPEN

ICEnet

Projekt
KreaPart

Projekt
KreaPart

Projekt
TRaKSforA

Projekt
KreaPart

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Červen
 ernisáž třídního projektu Strom času
V
v prostorách ZŠ prof. Švejcara
Mezinárodní setkání partnerů projektu
TRaKSforA v Lillehammeru, Norsko
Evaluační setkání učitelů, konzultantů
kreativity a umělců k hodnocení
přínosů projektu Kreativní partnerství
pro rovné příležitosti na žáky
Realizace TÝKÁ SE NÁS TO!
Tour v Košicích, Banské Bystrici
a Praze
Ukončení projektu Týká se nás to!
Ukončení jarního semestru projektu
Tvoříme spolu

Září

Říjen
 ahájení realizace druhého běhu
Z
třídních projektů programu
Kreativní partnerství

Listopad
 ezinárodní setkání partnerů v Pécsi,
M
Maďarsko
Mezinárodní fórum umělců v Pécsi,
Maďarsko

Prosinec
 rezentace výstupů třídního projektu
P
7.B ZŠ prof. Švejcara

 veřejnění evaluační zprávy projektu
Z
Kreativní partnerství pro rovné
příležitosti
Zahájení podzimního semestru
pravidelného kroužku projektu
Tvoříme spolu
Školení učitelů k rozvoji kreativity
a využívání kreativních postupů
ve výuce
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5) Dárci, partneři a spolupracovníci
V roce 2014 získala Společnost pro kreativitu ve vzdělávání tyto finanční
příspěvky:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

48 tis. Kč

Operační fond Praha – Adaptabilita
(Hl. město Praha a Evropský sociální fond)

964 tis. Kč

Program Mládež v akci

123 tis. Kč

Program celoživotního vzdělávání Leonardo Partnerství

185 tis. Kč

Velvyslanectví Spojených států

42 tis. Kč

Dále Společnost podpořili finančními dary v celkové hodnotě 24,8 tis. Kč:
Roman Čapek / Martin Bětík

V roce 2014 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. spolupracovala
s organizacemi:
Creativity, Culture and Education / Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové /
Poradna pro integraci / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry / Studio Citadela,
o.s. / Tabačka – KulturFabrik / Cultuur-Ondernemen / Den Kulturelle Skolesekken
/ Drömmarnas Hus / Interacta / T-Tudok / Ugdymo plėtotės centras / Vitamine C
/ Institut umění / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu / Národní
ústav pro vzdělávání / Městská část Praha 12 / Centrum současného umění DOX
/ MŠ a ZŠ Na Beránku / MŠ a ZŠ ANGEL / ZŠ prof. Švejcara / ZŠ M.C.Sklodowské
Jáchymov

Za dobrovolnickou podporu činnosti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání,
o.p.s. v roce 2014 velice děkujeme:
Vladimírovi Sršňovi / Barboře Tóthové / Adéle Janů / Kateřině Hlaváčkové

Děkujeme členkám a členům správní a dozorčí rady za jejich intenzivní podporu a
spolupráci na aktivitách Společnosti.
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Třídní projekt „Zombie Bus Tour“
7. třídy ZŠ prof. Švejcara
zapojené do projektu
Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

6) Kontakty
Sídlo společnosti
Haštalské náměstí 1046/2
110 00 Praha 1
Kancelář společnosti
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
Kontakty
e-mail: office@crea-edu.cz
Tel.: +420 776 24 84 25
web: www.crea-edu.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném Městským soudem v Praze oddíl O číslo vložky 711
IČ: 290 20 310
DIČ: CZ29020310
Bankovní spojení
Peněžní ústav: ČSOB a.s., nám. Republiky 7, 111 21 Praha 1
Číslo účtu: 234183065/0300
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7) Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání k 31. prosinci 2014 (v celých tisících Kč)

Položka

Text

A.

Náklady

Hodnoty za činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

48

48

A.I.1.

Spotřeba materiálu

48

48

A.II.

Služby celkem

278

278

A.II.6.

Cestovné

68

68

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

49

49

A.II.8.

Ostatní služby

161

161

A.III.

Osobní náklady celkem

884

884

A.III.9.

Mzdové náklady

828

828

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

55

55

A.III.12.

Zákonné sociální náklady

1

1

A.V.

Ostatní náklady celkem

182

182

A.V.24.

Jiné ostatní náklady

182

182

1392

1392

Náklady celkem

Hodnoty za činnosti

Položka

Text

B.

Výnosy

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

1319

1319

B.IV.18.

Jiné ostatní výnosy

1319

1319

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

25

25

B.VI.27

Přijaté příspěvky (dary)

25

25

B.VII.

Provozní dotace celkem

42

42

B.VII.29

Provozní dotace
Výnosy celkem

hlavní

hospodářská

celkem

42

42

1386

1386

C.

Výsledek hospodaření v před
zdaněním

-6

-6

D.

Výsledek hospodaření po
zdanění

-6

-6
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Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání k 31. prosinci 2014 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu
AKTIVA
Položka

Text

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.II.

Pohledávky celkem

B.II.12

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

B.II.17

Jiné pohledávky

B.III.

Krátkodobý finanční majetek
celkem

B.III.1

Pokladna

B.III.3

Stav k prvnímu dni
účetního období
(=minulé účetní období)

Stav k poslednímu
dni účetního období
31. 12. 2014

587

217

6

-360

-1333

-370

1339

10

581

577

4

12

Účty v bankách

577

565

Aktiva celkem

587

217

PASIVA
Položka

Text

A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmění celkem

A.I.1

Vlastní jmění

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období
(=minulé účetní období)

Stav k rozvahovému dni
31. 12. 2014

-13

-38

4

-32

4

-32

-17

-6

A.II.1

Účet výsledku hospodaření

A.II.2

Výsledek hospodaření v schvalovacím
řízení

-6

B.

Cizí zdroje celkem

600

255

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

359

359

B.III.5

Zaměstnanci

0

63

B.III.7.

Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a vřejného zdravotního
pojištění

0

5

B.III.9.

Ostatní přímé daně

B.III.17

Jiné závazky

B.III.22.

Dohadné účty pasivní

B.III.23

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV.
B.IV.2

-17

0

14

333

117

2

0

24

0

Jiná pasiva celkem

241

56

Výnosy příštích období

241

56

Pasiva celkem

587

217

Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje
Název sdružení: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
Sídlo: Haštalské náměstí 1046/2, 110 00 Praha 1
IČ: 29020310
Právní forma: obecně prospěšná společnost zapsaná Usnesením Městského soudu
v Praze č.j. F 152853/2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 711
Činnost sdružení: cílem činnosti společnosti je vzdělávací činnost, osvětová
činnost, organizace seminářů a vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků
a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, organizování kulturních
a sportovních akcí, poskytování podpory umělcům, nakladatelská a vydavatelská
činnost, výzkumná činnost, poradenská činnost, poskytování podpory osobám
sociálně znevýhodněným a dětem, mládeži a mladým lidem se speciálními
vzdělávacími potřebami, poskytování podpory ženám, ženám samostatně výdělečně
činným, ženám hledajícím zaměstnání, prosazování rovných příležitostí a principu
respektu k odlišnosti ve vzdělávání i profesích a podpora systémových změn v oblasti
formálního vzdělávání
Statutární orgán: ředitelka společnosti Mgr. Marianna Sršňová, nar. 21. 6. 1982
Správní rada je tvořená třemi členy. Předsedkyní byla jmenována Tamara Kafková,
M.A., nar. 10. 6. 1982, členy Mgr.Josef Fiřt LL.M., nar. 14. 3. 1976 a Tomáš Němec,
nar. 3. 7. 1975.
Organizační jednotky: Praha
Forma financování: dary, příspěvky a dotace právnických i fyzických osob
Rozvahový den: 31. 12. 2014
Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31. 12. 2014
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: dle zákona č.248/1995 Sb.o obecně
prospěšných společnostech, nedošlo k naplnění zákonné povinnosti k provedení
auditu společnosti z důvodu příjmu dotací ze státního rozpočtu za účetní období
2014 přesahujících 1 milion Kč.
18

Ekonomická část
Způsob zpracování účetních záznamů: Celé období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní
doklady jsou uloženy na pobočce v Praze.
Způsoby oceňování: dle zákona o účetnictví
Podíl v jiných účetních jednotkách: není
Přehled závazků po splatnosti pojistného na sociální zabezpečení, veřejného
zdravotního pojištění a daní:
Sociální pojištění: nejsou
Zdravotní pojištění: nejsou
Finanční úřad: 2 625 Kč srážková daň odvedená v roce 2015
Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: nejsou
Cenné papíry: nejsou
Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo
krytých zárukou: nejsou
Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření za rok 2014: ztráta ve výši 5.572,67 Kč z hlavní činnosti,
zisk/ztráta 0,00 Kč z doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření z hlavní
i doplňkové činnosti je -5.572,67 Kč.
Průměrný počet zaměstnanců: 2, ředitelkou společnosti byla jmenována
Mgr. Marianna Sršňová.
Osobní náklady:
mzdové náklady (vč. dohod o provedení práce) 828 273 Kč
Zákonné sociální pojištění 55 039 Kč
Zákonné sociální náklady 762 Kč
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů:
ředitelce společnosti byly vyplaceny mzdy a dohody o provedení práce
ve výši 120 479 Kč
Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní
jednotky: nejsou
Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:
nejsou
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Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku: žádný
Základ daně a daňová povinnost:
základ daně za rok 2014 vyplývající z doplňkové činnosti je 0,00 Kč.
Doplňková činnost nebyla v roce 2014 provozována. V souladu se zákonem
daňová povinnost nevznikla.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty:
Bankovní úvěry: nejsou
Přijaté dotace, dary a příspěvky čerpané v roce 2014:
Finanční dary

24 800,00 Kč

Grant Tvoříme spolu (státní dotace)

48 000,00 Kč

Dotace Krea Part (hl.město Praha Evropské fondy)

963 318,35 Kč

Projekt Týká sa nás to

122 595,37 Kč

Projekt TRAKSforA

184 959,64 Kč

Projekt TSNTO US EMB

42 000,00 Kč

Nefinanční dary: 0 Kč
Poskytnuté dary a příspěvky: nebyly
Veřejné sbírky: nebyly
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období:
ztráta z hlavní činnosti převeden a do vlastního jmění společnosti.
Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
V Praze dne 22. 3. 2015

Zpracovala: Ing. Ivana Jandová

……………………………………………..
Mgr. Marianna Sršňová

Třídní projekt
„Dobyvatelé Evropy“
5. třídy ZŠ prof. Švejcara
zapojené do projektu
Kreativní partnerství
pro rovné příležitosti

Fotka na obálce
Třídní projekt „Dobyvatelé Evropy“ 5. třídy
ZŠ prof. Švejcara zapojené do projektu
Kreativní partnerství pro rovné příležitosti
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