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Vážení příznivci Nové školy, milí přátelé,

 
rok 2010 byl pro Novou školu rokem nepochybně významným. Nové škole se po většinu roku dařilo napl-
ňovat smysl její existence a úspěšně se vypořádala s většinou cílů, které si začátkem roku stanovila.

V roce, který mnohým neziskový organizacím přinesl spíše stagnaci nebo útlum, dokázala Nová škola rozvíjet 
svou činnost. V rámci inkluzivního vzdělávání zaměřeného na vyrovnávání znevýhodnění sociálně vyloučených 
dětí jsme, k již zavedenému doučování a organizování volnočasových aktivit, dokázali přidat podporu dětí při 
výběru budoucího zaměstnání. Návštěvy různých pracovních míst a setkání se zástupci mnoha různorodých pro-
fesí se u dětí setkaly s velkým zájmem a řadě z nich pomohly při výběru střední školy.

Jedenáctiletou literárně výtvarnou soutěž Romano suno jsme v  roce 2010 zapojili do šířeji vedené antidis-
kriminační kampaně, jejíž smysluplnost a společenskou potřebnost ukázal např. případ vítkovských žhářů.  
První odvysílání televizního spotu, vzniklého v rámci této kampaně, vidělo v televizi Nova 837 000 diváků star-
ších 15 let. K dalším 16 odvysíláním spotu došlo v  lednu 2011. Minimálně jednou spot vidělo 2 025 000 diváků 
starších 15 let. Kampaň má i svou rozhlasovou verzi, na jejíž podobě začala Nová škola spolupracovat s Českým  
rozhlasem.

Romskou studentku International School of Prague, Nicol Študyovou, podporovanou při studiu bývalou 
členkou správní rady, jsme s prof. Ivanem Wilhelmem, Janem Bendigem a dětmi ze  smíchovské ZŠ Gra- 
fická zapojili do vytváření televizního spotu.

Nová škola navíc začala v  roce 2010 spolupracovat s  International Oraganization for Migration (IOM)  
a v ČR odpovídá za řízení společného mezinárodního projektu Migrants in the Spotlight.

Dokázali jsme také navázat na dřívější činnost a akreditovat u MŠMT tři vzdělávací kurzy zaměřené na 
podporu a zefektivnění práce romského asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky v české ško-
le. Evě Bělinové se pak podařilo uspět v programu Rok jinak pořádaném Nadací Vodafone Česká republika.
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Těchto úspěchů by Nová škola nedosáhla, pokud by v ní a pro ni nepracovali lidé, kterým jsou její směřo- 
vání a její hodnoty blízké. Jim patří největší dík. Oni jsou těmi, kdo by se z dosažených úspěchů měli nej-
více radovat. Velké uznání a poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nezištně a přesto velmi profe-
sionálně pomáhali Nové škole naplňovat její poslání. Bez povšimnutí a vyjádření díku nesmí zůstat ani 
zaměstnanci a členové správní a dozorčí rady. V neposlední řadě chci vyjádřit úctu všem dárcům, jejichž 
hmotné i finanční dary pro nás byly po celý rok povzbuzením i morálním závazkem. 
 
Nová škola se v  roce 2010 mohla opírat  také o spolehlivé a vstřícné partnery. Za všechny bych rád 
poděkoval především společnosti CET 21, Nadaci Vodafone Česká republika, MŠMT,  GAC spol. s r. o.,  
a RHP Development.

Ohlížet se zpět, zvláště za úspěšným rokem, je příjemné. Jsme však na začátku patnáctého roku  
existence Nové školy. Stav, ve kterém se naše společnost nachází, dokládá, že výzev, před kterými stojíme, 
je nemálo. Nová škola si nechce, a ani nemůže, klást ambice reagovat na tyto výzvy sama. Ambicí Nové 
školy je spolupracovat se všemi, kterým není aktuální společenský stav lhostejný a kteří věří v možnost  
jeho změny.

V Praze 6. března 2011
  

                                                                                                                                             Petr Vrzáček
              Předseda správní rady
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Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní nezisková organizace,  
která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin.

Působíme především v Praze, naše vybrané projekty realizujeme i v dalších krajích ČR. 

Mezi naše hlavní cílové skupiny patří děti a mládež z romských a sociálně slabých rodin a mladí  
cizinci, i pedagogové pracující se sociálně vyloučenými.

K financování své činnosti využíváme grantové zdroje ministerstev, Evropského sociálního fondu, 
Úřadu vlády ČR, Hlavního města Prahy, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Vodafone, 
Charles S. Mott Foundation, zahraničních ambasád a korporátních i soukromých dárců.

Významný díl naší činnosti umožňuje práce dobrovolníků.
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Prostřednictvím našich projektů a akreditovaných kurzů vytváříme podmínky  
pro rovné příležitosti ve vzdělávání a výběru profese.

Přispíváme ke zlepšování komunikace mezi většinovou společností a menšinami. 

Vytváříme a prosazujeme postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou  
a multikulturní společnost.

Zvyšujeme povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a podporujeme rozvoj  
komunitních škol a center, které tyto principy uplatňují.

Podporujeme úspěšné zařazení dětí ze znevýhodňujícího prostředí do školského systému.

Zvyšujeme sebevědomí romských dětí  a dětí cizinců ve vztahu  
ke vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Snažíme se přispět ke zvýšení počtu romských dětí vstupujících na střední školy.
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Začátek roku 2010 byl v Nové škole ve znamení velkých změn. Organizaci opustila po dlouhých letech 
působení dosavadní výkonná ředitelka Kateřina Tykalová. Zůstala však s Novou školou v kontaktu a její po- 
radní hlas byl pro nás velmi důležitý. Tímto Kateřině děkujeme za všechnu energii, kterou Nové škole věnovala.

V Nové škole jsme ustavili nový tým. Vytkli jsme si za cíl nejen pokračovat v dlouhodobých programech 
jako jsou Rozlety nebo Romano suno, ale i připravovat další, které by působení organizace rozšířily a zkvalitnily. 
Jde například o projekty, které pomáhají žákům základních škol s výběrem budoucího povolání. Připravili jsme 
také tři nové kurzy zaměřené na zkvalitnění spolupráce škol a asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné 
žáky. Ty získaly akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nabízíme je prostřednictvím našich 
webových stránek a krajských center dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Dosavadní dobrovolnice Eva Bělinová se svojí vizí „Nové Nové školy” uspěla v programu Rok jinak, 
vyhlášeném již potřetí Nadací Vodafone. Ta hradí její roční mzdu odpovídající příjmu u původního zaměst-
navatele (společnosti GAC). Eva přináší zkušenosti z komerční sféry do neziskového sektoru, rozšiřuje fund- 
raising organizace, podílí se na její celkové profesionalizaci a hledání cest dalšího dlouhodobého rozvoje. Nová 
škola tak získala (nejméně) na rok velmi platnou spolupracovnici a zároveň významnou finanční podporu  
i příležitost ke zviditelnění se.
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Obměnu doznala i správní a dozorčí rada. Předsedou správní rady se po Ivanu Gabalovi stal Petr Vrzáček. 
Na konci roku správní radu opustila členka správní rady Nelly Jenicek, která po celou dobu svého působení po-
máhala s finančním řízením a podporou Nicol Študyové při studiu v International School of Prague.

V druhé polovině roku se proměnila i vizuální prezentace Nové školy. Spustili jsme nové webové 
stránky, které mohou být díky redakčnímu systému aktualizovány podstatně pružněji, než stránky původ-
ní. Stránky se stále vyvíjejí, naším cílem je vytvořit živou komunikační platformu. Ve spolupráci s grafikem 
vznikla hravější podoba vizuálu Nové školy, kterou postupně začleňujeme do všech výstupů.

Navázali jsme spolupráci se Základní školou Generála Janouška na Černém Mostě. Kvůli velkému počtu 
dětí, vhodných k zapojení do našich projektů, a jejich specifické situaci (velmi obtížné dojíždění do centra), jsme 
se rozhodli pro přesunutí části výuky programů Rozlety a Čeština pro cizince přímo do prostor školy.

Nová škola se stala stálým hostem Pracovní skupiny pro oblast integrace cizinců Magistrátu hlavní-
ho města Prahy.

Díky dobrovolnické pomoci Evy Holečkové se podařila reorganizace knihovny Nové školy. Nyní je náš 
knižní fond zaevidován a přehledně roztříděn. Všechny knížky jsou tak dostupné dětem i dobrovolníkům, 
mohou si je v případě zájmu vypůčit i domů. Nebráníme se ani zapůjčení knížek široké veřejnosti (především 
studentům či zájemcům o obory, v nichž působíme). V takovém případě je však třeba dohodnout konkrétní 
postup výpůjčky. Prostřednictvím četných knižních darů se nám podařilo knihovnu i významným způsobem 
rozšířit o nové tituly z řad učebnic, výukových pomůcek i dětské beletrie.
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P R OJ E K T  R O Z L E T Y

doba realizace: duben–prosinec 2010
podpořeno: grantem MŠMT ČR v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy na rok 2010
kontaktní osoba: Michal Kryl, Klára Janů

do programu se zapojilo 44 dětí z pražských základních škol
pomáhali jsme jim s dosažením co nejlepšího školního prospěchu a přechodem na střední školu pomocí
skupinové i individuální výuky
v rámci klubu Rozlety jsme se například vyřádili v akvaparku, pozorovali měsíc na petřínské hvězdárně
nebo slavili Vánoce v Nové škole

Hlavním cílem projektu Rozlety je rozvoj multikulturního prostředí a podpora ve zvýšení studijních šancí u dětí  
a mládeže z minoritních skupin s důrazem na dosažení středního a vyššího vzdělání. Rozlety jsou zaměřeny na po-
moc konkrétním dětem. V České republice stále zůstává závažným problémem diskriminace v přístupu ke vzdělává-
ní. Tato situace se dotýká romských dětí, stejně tak i cizinců. Děti zapojené do programu pocházejí z rodin, v nichž se 
rodiče z různých důvodů nemohou svým dětem plně věnovat a pomáhat jim se zvládnutím školní docházky. Tako-
vým důvodem může být například neznalost českého školského systému, jazyková bariéra či špatná sociální situace. 

Rozlety pomáhají dětem úspěšně absolvovat základní školu a pokračovat ve studiu na střední škole. A to formou 
skupinové výuky profilových předmětů matematiky, českého jazyka a angličtiny, zajištěné našimi lektory i indivi-
duální pomocí dobrovolníků. Dáváme důraz na prohloubení znalostí, kterých děti nabývají při školní výuce. Učivo  
s dětmi hodně opakujeme. Připravujeme pro ně nejrůznější hry a tvořivé činnosti, pomocí kterých si vytvářejí vztah 
k učení. Nedílnou součástí projektu je Klub. V jeho rámci probíhají volnočasové aktivity, které slouží k upevnění mo-
tivace dětí, jejich bližšímu poznání se mezi sebou i s lektory a dobrovolníky. Dětem také nabízí možnost potkat se 
před a po vyučování, využít zdarma přístupu k počítačům s připojením na internet nebo knihovnu.

Do Rozletů se zapojilo celkem 44 dětí ze šestých až devátých tříd základních škol. Oslovili jsme přes dvacet vytipo-
vaných pražských základních škol, s dvanácti jsme navázali spolupráci. Výuka probíhala jak v učebně Nové školy, tak 
i v ZŠ Generála Janouška, která poskytla zdarma své prostory. Pro děti byla každý měsíc připravena volnočasová  
aktivita, respektující jejich přání.

Rozlety letí do roku 2011 díky intenzivní podpoře dobrovolníků.
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P R OJ E K T  V Y B E R  S I  P R O F E S I

doba realizace: září–prosinec 2010
podpořeno: grantem MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2010
kontaktní osoba: Tereza Dvořáková

nový program v nabídce Nové školy
pomáhal sociálně znevýhodněným zákům druhého stupně ZŠ vybrat si budoucí povolání
zapojilo se 29 (převážně romských) žáků ze sedmi pražských a jedné kladenské základní školy
navštívili jsme například studio zpravodajství České televize, ruzyňské letiště nebo kovářskou dílnu
o své profesi vyprávěli hasič, policistka, pilot dopravního letadla
na základě textů samotných dětí i pracovních expertů vznikl bulletin „Jak se stát... Informace pro 
kluky a holky, který se rozhodujou, kam dál”. Pomáhá udělat si představu o možnostech výběru 
budoucího povolání.

Náš nový projekt rozšiřuje dlouhodobý program Rozlety. Ve „Vyber si profesi” máme ambici pomáhat sociálně 
znevýhodněným žákům v období přechodu na střední školy a tím i jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Tito 
žáci totiž mají nízké profesní a vzdělanostní aspirace a jsou často nedostatečně informováni ze strany základní  
a střední školy i rodičů ohledně možností svého povolání. 

Projekt Vyber si profesi zprostředkoval žákům informace o vybraných povoláních prostřednictvím besed s  rom- 
skými a neromskými přestaviteli různých profesí a odpoledních exkurzí přímo na vybraná pražská pracoviště. Pro-
jekt dětem představil nejen škálu možných zaměstnání, poskytl jim vždy seznam relevantních středních škol, kde 
se na výkon daného povolání mohou připravit, a návod, jak mezi školami vybírat. 

Mentoři i vybraní profesní experti se snažili dětem předat osobní zkušenost a motivovat je, aby se zkusily sku- 
tečně zamyslet nad tím, co je láká, přitahuje, na co mají talent a čemu by se chtěly v  životě věnovat. V  nepo- 
slední řadě také posílit jejich sebevědomí, že pokud skutečně chtějí, mohou dokázat leccos. Chtít získat dobré vzdě-
lání má v dnešní době totiž velký smysl. 

V závěru projektu vznikl bulletin „Jak se stát... Informace pro kluky a holky, které se rozhodujou, kam dál“. Jsou  
v něm obsaženy zápisky samotných dětí o jednotlivých exkurzích a také texty od pracovních expertů, kde popsali 
své osobní cesty k danému povolání. Bulletin si stáhněte na našem webu.  

Do projektu se zapojilo 29 dětí ze sedmi pražských a jedné kladenské školy. Těm pomáhalo šest mentorů z řad vy-
sokoškolských studentů oborů romistika a pedagogika (Jan Dužda, Josefina Kalousová, Lucie Kováčová, Šárka 
Korbelová, Radka Steklá, Barbora Polánková). 
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P R OJ E K T  Č E Š T I N A  P R O  C I Z I N C E

doba realizace: září–prosinec 2010
podpořeno: grantem MŠMT v Programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2010
kontaktní osoba: Lenka Vokatá

projekt proběhl ve spolupráci se ZŠ generála Janouška, kde doplňoval nadstandardní  výuku ČJ v rámci
programu podpory výuky češtiny Ministerstva vnitra ČR realizovanou přímo školou
pomáhal devíti mladým cizincům z Afghanistánu, Indie, Mongolska, Srbska a Ukrajiny překonat 
hendikep nedostatečné znalosti češtiny
děti poznaly zajímavá místa v Praze
při exkurzích byly motivovány použít české fráze k řešení každodenních situací

Cílem projektu bylo pomoci mladým cizincům lépe zvládat český jazyk a poznat českou kulturu. Uvědomujeme si to-
tiž, že úroveň znalosti českého jazyka je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících proces integrace cizince v zemi poby-
tu. Projekt vznikl speciálně pro Základní školu generála Janouška na Černém Mostě, která má vysoké procento žáků, je-
jichž mateřštinou není čeština a potřebují se ji tudíž učit odlišným způsobem, než je běžný postup v hodinách českého 
jazyka. Jinak vinou jazykové bariéry hrozí výrazné zhoršení studijních výsledků a tím i zmenšení šance přijetí na střední 
školu. Projekt doplňoval výuku školy probíhající v rámci emergentního programu Ministerstva vnitra.

Pro drtivou většinu zapojených dětí se dojíždění do prostor Nové školy ukázalo jako problém, proto výuka probí- 
hala v prostorách školy. Děti se s lektorkami scházely jednou v týdnu vždy na hodinu a půl, kdy závěrečná půl- 
hodinka byla věnována individuálním konzultacím. 

Lektorky Mgr. Jana Houšková a Mgr. Petra Izdná při doučování kladly velký důraz na vysvětlování významu slov, což 
dětem pomohlo lépe aplikovat mluvnická pravidla češtiny (ale třeba i názvosloví v chemii). Důležitým prvkem byla 
individuální péče o každého žáka, kdy se s pomocí dobrovolnic zapojených do projektu procvičovala látka, jíž daný 
žák ve škole neporozuměl nebo s ní měl problém. Během exkurzí na zajímavá místa v Praze se děti mohly hravou 
formou dozvědět něco o české historii, kultuře či geografii. Účastníci při nich řešili běžné každodenní situace a po-
užívali při tom češtinu. Během exkurzí rovněž cíleně vznikal prostor pro lektory i dobrovolníky, aby s dětmi konver-
zovali o běžných věcech a pomáhali jim tak s chápáním jednotlivých slov.

Do projektu se zapojilo devět žáků školy. Výstupem projektu je soubor praktických metodických doporučení pro vý-
uku dětí cizinců, který sestavily lektorky, odborná konzultantka projektu (poskytující zároveň lektorkám průběžnou 
oporu a supervizi) a manažerka projektu. Dokument si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

V roce 2011 na spolupráci se školou navazujeme a rozšiřujeme sem program Rozlety.
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A N T I D I S K R I M I N AČ N Í  K AM PA Ň

doba realizace: říjen–prosinec 2010
podpořeno: grantem MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2010
kontaktní osoba: Prokop Ištvánek

televizní spot „Dejme jim šanci, společně to zvládneme” vidělo při prvním uvedení 853 000 diváků
ve spotu účinkují děti ze ZŠ Grafická, bývalý rektor UK Ivan Wilhelm a úspěšná studentka Nicol Študyová,
která prošla programem Rozlety
při dvanáctém ročníku soutěže Romano suno porota vybírala z více než 60 příspěvků
slavnostní vyhlášení hostilo Muzeum hl. m. Prahy, děti na něj přijely až z Vítkova (... jak symbolické...)

Cílem projektu byla změna postoje veřejnosti i médií k problematice inkluze romských žáků především prostřednictvím 
vzdělávání. Projekt vychází z přesvědčení, že otázka kvalitního vzdělání romských žáků není pouze problémem minori-
ty. Jde o téma, jež je třeba řešit ve spolupráci. Na jedné straně vnímá společnost vzdělávání dětí jako možná jedinou cestu  
k prolomení sociálního vyloučení jejich rodin a integraci touto cestu podporuje, zároveň je však celý problém sociálně vylou-
čených romských lokalit narůstající měrou obklopen atmosférou neřešitelnosti. Navíc se čím dál častěji objevuje obava rodi-
čů dětí z většinové společnosti z automatického zhoršení kvality výuky ve škole, kam dochází byť jen několik romských dětí. 

Projekt po úvodní výrazné redukci aktivit dané radikálním snížením financí obsahoval dvě hlavní komponenty – spot ur- 
čený pro televizní i rozhlasovou prezentaci a zorganizování dalšího ročníku tradiční soutěže Romano suno. 

Účel televizního a rozhlasového spotu spočíval v oslovení širokého spektra veřejnosti a zároveň velkého počtu televizních 
diváků a rozhlasových posluchačů. Vznikly dvě verze televizního spotu. První se podařilo 29.12.2010 odvysílat  v „prime- 
time“ v 19.30 na TV NOVA. Sledovanost přesáhla 853 000 diváků starších patnácti let. Romské děti zde představovaly své sny  
o budoucnosti. Spot zakončuje na pozadí kreslené školy Prof. Ing. Ivan Wilhelm, emeritní rektor Univerzity Karlovy, ná-
sledujícím sdělením: „Mají svoje touhy a sny – ostatně jako všechny děti. Dejme jim šanci, společně to určitě zvládneme.“  
V lednu 2011 vznikla druhá verze, založená na dialogu s předchozí. Obě verze odvysílala TV NOVA. Minimálně jednou spot 
vidělo 2 025 000 diváků starších 15 let.

Literární soutěž Romano suno spolu s interaktivními workshopy přímo intervenovala v oblasti inkluzivního vzdělávání 
na základních školách, kam docházejí romští žáci. Proběhl už dvanáctý ročník. Cílem Romana suna je umožnit romským 
žákům základních škol popsat svět vlastníma očima a uplatnit znalost jazyka, který se jinak ve veřejném prostoru či ve 
škole příliš nevyskytuje. Na zadané téma píší děti v romštině literární příspěvky, které jsou následně přeloženy do češtiny.  
Letos se sešlo více než šedesát příspěvků ze čtrnácti škol v osmi krajích. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v reprezenta-
tivních prostorách Muzea hl. m. Prahy. Proběhly také workshopy pořádané ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice  
a Speciální školou Zlatá stezka v Prachaticích. 



Training and Capacity Building 
for Media Representatives and Students
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M I G R A N TS  I N  T H E  S P OT L I G H T  –  Z AO S T Ř E N O  N A  M I G R A N T Y 

doba realizace: listopad 2010–prosinec 2011
podpořeno: Evropská unie, Ministerstvo vnitra Maďarské republiky, Soros Foundation 
(Rumunská republika), Milan Simecka Foundation (Slovenská republika),  
Center for Independent Journalism (Maďarská republika) 
kontaktní osoba: Karel Čada

Projekt chce přispět k lepšímu pochopení, povědomí a informování o problematice migrace, příchozích ze 
třetích zemí a procesu integrace. Je zacílen na zástupce médií a studenty žurnalistiky (včetně osob s přistě-
hovaleckým původem) ve snaze podporovat účinnější a přesnější referování o otázkách migrace v Maďarsku, 
České republice, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku a Slovensku. 

Nová škola se stala partnerem International Organization for Migration (IOM). V České republice zodpo-
vídá za řízení tohoto mezinárodního projektu. Před koncem roku 2010 jsme projekt zahájili společným 
celodenním setkáním realizačního týmu v Budapešti, energii jsme věnovali především opatření zdrojů na 
jeho kofinancování, připravili jsme společnou publicitu projektu a výběrové řízení na stipendisty.

Více informací k jednotlivým částem projektu si stáhněte na www.mits-eu.org.
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Správní rada ke dni 31.12.2010

předseda: Mgr. Petr Vrzáček, 
členové: Mgr. Jana Kostková, Mgr. Karin Marques, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Dozorčí rada ke dni 31.12.2010

předseda: PhDr. Ivan Gabal
členové: Nelly Jenicek, Mgr. David Řehák

Zaměstnanci:

Mgr. Tereza Dvořáková
Mgr. Prokop Ištvánek
Bc. Klára Janů
Michal Kryl
Mgr. Barbora Šebová
Bc. Lenka Vokatá
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Spolupracovníci: 

Josef Bartošek, lektor angličtiny, Jan Dužda, mentor projektu Vyber si profesi, Lenka Hořejší, účetní, 
finanční management, Jana Houšková, lektorka češtiny, Petra Izdná, lektorka češtiny, Lucie Jindráková, 
supervizorka dobrovolnického programu, Josefína Kalousová, mentorka projektu Vyber si profesi, 
Lucie Kováčová, mentorka projektu Vyber si profesi, Šárka Korbelová, mentorka projektu Vyber si profesi,
Mediapro Pictures, zhotovitel spotu Společně to zvládneme, Radka Steklá, mentorka projektu Vyber si 
profesi, Hana Štěpánková, lektorka češtiny, Kateřina Tykalová, PR manažerka, Martin Vašek, správa webu 
a sítě, Barbora Polánková, mentorka projektu Vyber si profesi, David Tišer, kreativní pojetí slavnostního 
vyhlášení soutěže Romano suno, Irena Poláková, odborná konzultantka, Atelier Micado, grafický design, 
Dana Červeňáková, úklid 

Další spolupracovníci:

David Beňák, Vyber si profesi, Mário Bihári, Romano suno, Emil Cina, Romano suno, Vincent Holub, Ro-
mano suno, Štěpán Korbel, Vyber si profesi, Pavlína Mattiová, Romano suno, Richard Samko, Vyber si 
profesi, Petr Žák, Vyber si profesi
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Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti  
Nové školy, o. p. s. v roce 2010 nejen poskytnutím finančního nebo materiálního daru, ale i své 
energie, času a odborných znalostí.

Děkujeme:

Dobrovolníkům:

Mimo jiné Evě Holečkové za uspořádání knihovny, Evě Bělinové za věnovaný čas, energii a zkušenosti s psaním 
žádostí o finanční podporu, Nektariosovi Vafeiadisovi za pomoc s výukou angličtiny, Marcele Paterové, Anně 
Dejmkové, Ivaně Niklové a Michaele Štěchové za pomoc při výuce na Černém Mostě, Nicol Študyové a Ivanu 
Wilhelmovi za účinkování ve spotu „Společně to zvládneme“, přispěvatelům do bulletinu „Jak se stát...“,  
členkám a členům dozorčí a správní rady organizace za podporu, kontakty, nápady a držení palců.

Sponzorům a dárcům:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Evropská komise
Albi
Cet 21
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Fortuna nakladatelství
Kores
Kosmas
ManCan Agency
Neoluxor
Pmax
ProTel
Romea
Společnost pro Fair Trade
Oldřich Bělina, Marika Věříšová, Hana Chalupecká, Alena Štěpánková, Michal Pilát, Patrik Zalmay,  
Daniel Rein, Jan Snopek a další
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Za spolupráci:

Městská knihovna Prachatice
Speciální škola Zlatá stezka v Prachaticích
Základní škola generála Janouška
Základní škola Grafická
Muzeum hl. města Prahy
GAC spol. s r. o.
Redakce zpravodajství ČT
RHP Development

Nová škola, o. p. s.
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2 406 588,89

841 399,79

1 050 009,38

563 533,63

1 059 963,90

3 161 286,64

5 029,95

3 724 820,27

1 254 893,00

1 220,00

261 502,00

5 500,00

563 533,63

5

Hlavní

Činnosti

6

Hospodářská

2 406 588,89

841 399,79

1 050 009,38

563 533,63

1 059963,90

3 161 286,64

5 029,95

3 724 820,27

1 254 893,00

1 220,00

261 502,00

5 500,00

563 533,63

7

Celkem

Náklady

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2010

Daň z příjmů celkem

Daně a poplatky celkem

Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

Provozní dotace celkem

Služby celkem

Výnosy

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

Ostatní výnosy celkem

Výsledek hospodaření před 
zdaněním

Spotřebované nákupy celkem

Náklady celkem

Ostatní náklady celkem

Aktivace celkem

Výnosy celkem

Osobní náklady celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží 
celkem

Přijaté příspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

Výsledek hospodaření po 
zdanění

Název Ukazatele
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1

Stav k prvnímu dni 
účetního období

3

Stav k prvnímu dni 
účetního období

2

Stav k poslednímu dni 
účetního období

68 648,91

386 273,33

23 485,34

1 276 833,87

4

560 887,62

21 611,00

1 145 948,62

-230 032,80

Stav k poslednímu dni 
účetního období

599 931,95

251 643,80

1 298 444,87

621 410,77

38 751,00

1 007 684,10

-31 681,28

70 725,61

1 607 616,05

a

ROZVAHA K 31. 12. 2010

Pohledávky celkem

Dlouhodobý finanční majetek 
celkem

Výsledek hospodaření celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

Krátkodobý majetek celkem

Rezervy celkem

Krátkodobé závazky celkem

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek 
celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

Cizí zdroje celkem

Dlouhodobý hmotný majetek  
celkem

Jmění celkem

Zásoby celkem

Vlastní zdroje celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem




