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Úvodní slovo 

Milí přátelé,

příznivci Komenského myšlenek aplikovaných v dnešní době. Srdečně vás zdravím v první 
výroční zprávě Via Comenia nadačního fondu. Rok 2021 se pro nás stal počátkem nové etapy, 
kdy naše společné úsilí vyústilo v právní založení nadačního fondu.

Roky 2020 i 2022 jsou léty velkých výročí Komenského a vnímáme, že nejlepším způsobem, 
jak si jeho výročí připomínat je, když jeho nadčasové myšlenky uvádíme do praxe. Podobně 
jako se to stalo v projektu Komenský 2020, který jsme podporovali. Celá řada výborných 
organizací i osobností se na tomto úsilí podílí, a právě s nimi chceme spolupracovat, 
zprostředkovat pro ně finanční nebo jinou podporu, abychom společně byli v našem úsilí 
úspěšní.

Hned v prvním roce jsme mohli formou půjčky podpořit výborné Gymnázium Beskydy 
Mountain Academy v jejich rekonstrukci budovy aby mohli rozšířit svoji kapacitu. Vyhlásili 
jsme první výběrové řízení pro získání mentorské podpory pedagogických pracovníků. Klíčem 
opravdového vlivu na studenta je právě osobnost pedagoga, který studenta formuje nejen 
obsahem své výuky, ale svým pedagogickým přístupem a osobním životním příkladem. Proto 
chceme pedagogy rozvíjet, aby byli inspirativními osobami vlivu na studenty. 

Budeme rádi, když nám budete držet palce, abychom se dostali přes etapu počátečních 
starostí se zprovozněním všech nezbytných systémů pro provoz fondu.

Děkujeme, že společně můžeme ovlivnit naši budoucnost! 

Honza Kuklínek
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TAKOVÝ JE PŘÍŠTÍ VĚK, JAK JSOU
VYCHOVÁVÁNI PŘÍŠTÍ JEHO OBČANÉ.



Historie nadačního 
fondu
Via Comenia nadační fond vznikl 18.10.2021 a navázal na činnost dárcovského fondu škol 
Comenius která začala 7. 4. 2017 pod F-nadací. Zde se uskutečnily sbírky na dva projekty: 
Škola Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblasti podpory byly projekty 
Duchovního dědictví: Staleté kořeny a Komenský Příběhy lidskosti (dříve Komenský 2020). Pod 
F-nadací jsme financovali a řídili dárcovský fond na podporu vzdělávání učitelů a mentorský 
program – pro mentorské doprovázení lektorů.

Od listopadu 2019 řídilo fond Comenius 7 členů rady, kterým záleželo na rozvoji a podpore škol 
Comenius v České republice, v r.2021 jsme se rozhodli založit samostatný nadační Fond, který 
se soustředí na proměnu mladé generace skrze vzdělávání. 

Jména zakladatelů jsou: Jan Kuklínek, Vít Pospíšil, Richard Váňa, Boris Váňa, Curt Mobley, 
Bohdan Čančík.

Složení správní rady
Jan Kuklínek- předseda, garant oddělení Škola pro Život KAM
Vít Pospíšil - místopředseda,  vedoucí oddělení Škola pro Život KAM
Andrew Funka - tajemník, projektový pracovník ČEA

Revizor NF Via Comenia
Richard Váňa - ředitel církevní školy ZŠ Cesta

Ředitel NF VIA Comenia
Denisa Mouchová- Vedoucí lektorské práce Škola pro Život KAM
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Přehled programů 
a projektů
Programy:

Programy Via Comenia dlouhodobě podporují vzdělávání učitelů 
a tvorbu vzdělávacích materiálů.

1. Vzdělávání a podpora učitelů

A. Stipendia vzdělávání

Cílem je finančně podpořit následné vzdělávání. Je vhodné pro učitele, lektory, kteří si vyberou 
kurz dle svých preferencí, nebo doporučení.

B. Mentorský program 
Cílem je posunout učitelé, lektory - nováčky, nebo pokročilé v jejich dovednostech na vyšší 
úroveň pod dohledem zkušenějšího pedagoga, lektora - mentora.

 Mentorský program probíhá ve čtyřech úrovních:

  MP1 – Zaškolení a doprovázení nováčka do lektorské praxe. Jedná se o individuální 
 péči na začátku spolupráce s novým lektorem v rámci dané organizace. Cílem je, aby 
 se nováček bezpečně rozjel a osamostatnil v lektorování.

 MP2 – Rozšíření lektorského záběru. Jedná se o skupinovou péči o lektory, kteří buď 
 usilují o přidávání nové lekce do vlastního portfolia, nebo již téma realizují a potřebují 
 „pravidelnou údržbu“. Cílem je, aby se skupina lektorů realizujících danou lekci 
 rozrůstala a udržovala kvalita výstupů.

  MP3 – Doprovázení lektora profesionála. Jedná se o individuální doprovázení lektora, 
 který se udržuje v dlouhodobém osobním i odborném růstu. Cílem je mít každý rok 
 plán osobního a odborného rozvoje – teoretické a metodické znalosti a dovednosti.

  MPU – Zaškolení a doprovázení začínajícího učitele, studenta, nebo absolventa VŠ do  
 učitelské praxe. Jedná se o individuální péči na začátku spolupráce s novým učitelem, 
 který se chce stát kvalitnějším učitelem v rámci dané školy. Cílem je, aby se začínající 
 učitel bezpečně rozjel v učitelské praxi.
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Přehled programů 
a projektů
Projekty:

Projekty Via Comenia jsou časovo ohraničené projekty, které podporují vznik, rozvoj, 
rozšíření,  vzdělávacích organizací, škol a jejich projektů.

1. Škola celým srdcem - vznik  nové školy.

Škola celým srdcem je škola kde holky vědí, že jsou krásné, statečné a milující, a kde kluci 
objevují, že jsou silní a plní lásky. Kde si učitelé vzájemně pomáhají svoji hodnotu zakládat na 
tom, jak je vidí Bůh. Kde všichni společně vytvářejí zdravé společenství, ve kterém má každý 
své místo. Kde děti i rodiče mají příležitost zažít křesťanské hodnoty v praxi. Školu se podařilo 
otevřít v září 2021, 1.- 6. třídu a postupně budou dorůstat do 9. třídy s celkem 90 dětmi 
(ověřené číslo pro soudržné společenství). Škola vytváří otevřené prostředí, kde se potkávají 
děti z křesťanských rodin i rodin bez vyznání. Provoz sbírky pomáhal v přípravě i startu této 
nové školy.

Víc na www.celymsrdcem.cz 

2. Půjčka gymnáziu BMA - BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

BMA je soukromé čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků a křesťanskou profilací. 
Studovat na Gymnáziu BMA se stalo cílem mnoha žáků základních škol hlavně díky přístupu 
ke vzdělávání, který je založen na třech hlavních hodnotách – rodina, tvořivost, kvalita. Záleží 
na všech studentech a jejich osobní rozvoj je pro školu velice důležitý. Žáci se během studia 
mohou účastnit výletů do USA, Velké Británie nebo Indie, víkendovek pořádaných školou nebo 
různých zajímavých projektů.  V posledních devíti letech roste počet žáků, které z kapacitních 
důvodů škola nemůže přijmout. Rozhodli se tedy pro přestavbu, která odstartovala v květnu 
2021 a Via Comenia mohla být součástí navýšení kapacity ze 100 na 200 žáku od školního 
roku 2022/23- zprostředkováním půjčky 500.000,-Kč.

Víc na www.gymnaziumbma.edupage.org
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V roce 2021 byly vyhlášené 2 výběrové řízení v Mentorském programu:
Mentor a mentees.

Výběrová řízení 
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Jana Řezníčková   mentor

Kristýna Karabová   mentor

Jana Pilichová     mentor učitel

Ivana Lanštiak     mentees

Kristýna Šeďenková    mentees

Kateřina Řezníčková   mentees

Byli schváleni a podpořeni:



Via Comenia v roce 2021 vyplatila jako půjčku  500.000,- na podporu přestavby budovy 
Gymnázia BMA- BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

Vyplacené příspěvky
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Výnosy:

500.000,- Kč - Příjem od strategických dárců na půjčku BMA 

500.000,- Kč - Příjem od strategických dárců na příští půjčky

177.000,- Kč - nadační příspěvek na podporu mentoringu - SNF

57.000,- Kč - Dary na zázemí provoz Fondu

7.000,-Kč - Dary zakladatelů

Náklady:

500.000,- Kč půjčka BMA

351,- Kč doména VIa Comenia

Finanční zpráva
Příjmy- výdaje
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1.241.000,- Kč  Příjmy celkem

500.351,- Kč Výdaje celkem 1.240.649,- Kč Výsledek hospodaření 



V rámci revize byla provedena kontrola hospodaření a využití finančních prostředků nadačního 
fondu za rok 2021.

Kontrolou byly prověřeny následující dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní účetní 
kniha, Deník účetních zápisů, Tabulková předvaha, Kniha analytické evidence, Náklady a 
Výnosy a Pohyby na účtech (vše za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, že nadační fond vznikl v závěru kalendářního roku, jedná se o minimální 
počet účetních operací.

Hlavní finanční operace Via Comenia nadační fond v roce 2021 
Přijal převodem z F-Nadace prostředky v celkové výši 1.226.999,98 Kč
Vyplatil půjčku 500.000,- Kč na podporu přestavby budovy Gymnázia BMA

Zůstatek na účtech NF ke dni 31. 12. 2021 činí 732 899,98 Kč.

Závěr
Výroční zpráva za rok 2021 a přiložená účetní uzávěrka věrně zobrazuje stav finanční situace 
nadačního fondu Via Comenia nadační fond. 

Veškeré příjmy a výdaje jsou v souladu s předloženými účetními doklady. Hospodaření 
nadačního fondu je vedeno podle zákona o účetnictví a podle příslušných předpisů České 
republiky.

Výrok: bez výhrad
V Písku, dne 15. března 2022

Revizní zpráva
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