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Úvodní slovo 

Milí přátelé,

v druhém roce naší existence nadačního fondu se nám podařilo zprovoznit základní systémy 
a tak jsme mohli nastartovat veřejnou sbírku a pustit se do sbírání finančních prostředků na 
projekty, které považujeme za důležité. První  sbírky byly spojeny s programem Komenský - 
Příběhy lidskosti, ve kterém bylo podpořeno pět organizací, které v roce 430 výročí 
Komenského přinášeli do škol  i veřejnosti Komenského odkaz. 

Všechny nás zasáhla válka na Ukrajině a jsem moc rád, že i náš nadační fond mohl reagovat 
na nové potřeby a tak vznikl  Program Dmytra Čyževského, díky němuž se mohlo  30 
Ukrajinských učitelů účastnit osvědčené vzdělávací akce v bezpečném prostředí ČR nebo 
Polska. Na týden nebo víkend odpočinuli od války, byli povzbuzeni a obnovení ve svých silách 
pro náročnou práci ve školách na Ukrajině.

Dle Komenského pravé vzdělávání,  pomáhá znát dobré, chtít dobré a činit dobré a to dokonce 
i tehdy, když se nikdo nedívá. Vzdělávání, které formuje vnitřní hodnoty - charakter člověka 
přináší proměnudo životu jednotlivců a je i velkou naději pro společnost. Takový důraz na 
formování charakteru prostupuje všemi programy Via Comenia je i odpovědí na slepé uličky 
současné postmoderní společnosti, která svou individualizací postrádá schopnost nacházet 
dobro pro celou společnost. Komenského myšlenky jsou proto tak aktuální a rádi je 
připomínáme.

Budeme vděčni, když nám zachováte svou přízeň i nadále.

Honza Kuklínek
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PRAVÉ VZDĚLÁNÍ JE
ZNÁT DOBRÉ, CHTÍT DOBRÉ, ČINIT DOBRÉ,

A TO I KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ.



Historie nadačního 
fondu
Via Comenia nadační fond vznikl 18.10.2021 a navázal na činnost dárcovského fondu škol 
Comenius, který začal 7. 4. 2017 pod F-nadací. Zde se uskutečnily sbírky na dva projekty: Školu  
Celým Srdcem a Výzkum Filipa Kachniče. Další oblastí 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 podpoře škol 
Comenius v České republice. V roce 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
Richard Váňa - ředitel církevní školy ZŠ Cesta

Ředitel
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 

Velcí pedagogové potřebují někoho, kdo jim pomůže provést procesem učení a uplatňování 
nových přístupů, které odrážejí cestu Komenského, která spojuje znalosti s charakterem a 
hodnotami.

Mentoring se zaměřuje na podporu pedagogů v rozvoji vybraných dovedností za přítomnosti 
supervize, pomáhá pedagogovi se specifickými oblastmi rozvoje. 

 Kurz mentoringu je nabízen ve třech verzích.

  1.Školení a doprovázení nováčka s výukovými postupy.
 Jedná se o individuální péči na začátku práce s novým pedagogem v rámci jeho
 organizace. Cílem je, aby nově příchozí praktikoval bezpečně a stal se nezávislým 
 ve výuce.

 2.Rozšíření záběru pedagoga.
 Cílem je přidávání nových lekcí do vlastního portfolia, nebo u již osvědčených témat
 držet  kvalitu výstupů.

3.



Daniel Víkend pro ukrajinské učitele v Polsku
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 3.Doprovod profesionálního pedagoga.
Jedná se o individuální doprovod pedagoga, který rozvíjí dlouhodobý osobní a profesnírůst. 
Cílem je mít každý rok plán osobního a profesního rozvoje – teoretické ametodologické 
znalosti a dovednosti.

 C. Program Dmytra Čyževského - vzdělávání a podpora ukrajinských učitelů

Tímto programem podporujeme vzdělávání v hodnotách, charakteru  a osobnostní růst ukra-
jinských učitelů.

Proč Dmytra Čiževského?

Roku 1934 (na Štědrý den) nalezl Poradu od J.A.Komenského,  slavista, ukrajinský filozof 
Dmytro Čyževskyj v archivu Franckého sirotčince v Halle – po dlouhé době soustředěného a 
systematického výzkumu. Díky jeho nálezu se rukopis dostal do péče komeniologů a byl 
poprvé vydán v latině roku 1966 v Praze. Český překlad se čtenářům dostal do rukou v roce 
1992. A v roce 2019 České studny vydaly výběr: To nejlepší z Komenského porady o Nápravě 
věcí lidských .

Od r.2014 - Stipendia vzdělávání

117 podpořených pedagogů
473.370,- Kč

Od r. 2018 - Podpora v mentoringu 

40 podpořených pedagogů
456.000,- Kč



Projekty:

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

1. Veřejná Sbírka - Komenský příběhy lidskosti

Zorganizováním veřejné sbírky Komenský-Příběhy lidskosti jsme podpořili projekt Komenský 
při příležitosti oslav 430 narozenin  J.A.Komenského. Získaná částka nebo Výtěžek sbírky 
33.095,40 Kč byl rozdělen spolupracujícím organizacím na podporu:
 • lekcí - duševního zdraví děti a mládeže na ZŠ a SŠ v ČR
 • projektů proměny - kde studenti realizují ”dobré skutky” ve svém okolí, ve své 
  komunitě 
 • projekce filmu-Jako letní sníh  
 • představení hudebního divadla Labyrint - pro veřejnost a školy.

Více informací na: www.komenský2020.cz  

2. Podpora aktivit vzdělávání mládeže a pedagogů volného času

V r. 2022 byl podpořen částkou 8000,-Kč Multicamp, této 4 denní akce se zúčastnilo 130 
mladých lidí a vedoucích ze 12 volnočasových skupin mladých lidí v dorostovém a 
mládežnickém věku.

3. Půjčka pro MŠ a ZŠ NOE v Pardubicích 

MŠ a ZŠ NOE v Pardubicích je škola, která funguje od r.2011 a která měla možnost zakoupit 
budovu  v které škola sídlí. My jsme mohli být účastní půjčkou 500.000,-Kč na podporu koupi 
budovy pro tuto skvělou školu.

Víc o škole na www.skola-noe.cz
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500.000,- Půjčka na podporu koupi budovy MŠ a ZŠ  Noe - Pardubice

8.000,- Podpora Multicamp

64.804,- Podpora vzdělávání ukrajinských učitelů

31.600,- Podpora Komenský Příběhy lidskosti v rámci veřejné sbírky

604.404,- Kč - Celkem vyplacené příspěvky

V roce 2022 byly vyhlášené průběžné výběrové řízení v Mentorském programu a v Pro-
gramu vzdělávání lektorů a učitelů:

Celkem byla schválena podpora ve výši 82.900,-Kč 
a částečně vyplacena v celkové výši 67.000,- Kč

Vzdělávání v mentoringu: 
Jaromír Babka, Přemysl Šeděnka, Kateřina Babková 

Kurz osobnostního rozvoje v učitelském povolání: 
Marie Ilčíková, Evženie Čermáková, Diana Pospíšilová, Klára Literová 

Mentorská podpora: 
Tereza Černá, Barbora Neumaierová, Kateřina Czafíková, Vojtěch Dušák

Výběrová řízení 

Vyplacené příspěvky



Náklady:

Řízení nadačního fondu - 81 007,- Kč

Web a prezentace nadace - 37 804,- Kč  

Účetnictví - 11 616,40 Kč

Daně a poplatky a ostatní - 300,- Kč 

Úroky 181,96 Kč

Nadační příspěvky 104.404,- Kč

Výnosy:

Úroky - 957,73 Kč

Přijaté dary z ČR - jednotlivci - 19 034,- Kč

Přijaté dary z ČR - firmy, nadace - 455 174,59 Kč  

Finanční zpráva
Příjmy - výdaje

Celkem náklady: 235.313,36 Kč

Celkem výnosy: 475 166,32 Kč
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V rámci revize byla provedena kontrola hospodaření a využití finančních prostředků
nadačního fondu za rok 2022.

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. 2022 - 31. 12. 2022).

Hlavní finanční operace Via Comenia nadační fond v roce 2022
 - přijal dary ve výši 474 208,59 Kč
 - vyplatil půjčku 500.000,- Kč na podporu koupě budovy MŠ a ZŠ Noe – Pardubice
 - vyplatil v rámci programů a projektů nadační příspěvky v celkové výši 104.404,- Kč

Celkové náklady za rok 2022 jsou 235 313,36 Kč.
Celkové výnosy za rok 2022 jsou 475 166,32 Kč.
NF má ke dni 31. 12. 2022 pohledávky v celkové výši 1.000.000,- Kč (2 x půjčka).

Zůstatek na účtech NF ke dni 31. 12. 2022 činí 479 865,04 Kč.

Závěr
Výroční zpráva za rok 2022 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. února 2022

Revizní zpráva 2022
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