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Úvodní slovo vedení spolku

Vážení a milí přátelé spolku Výluka,
rok 2016 byl pro organizaci Výluka opravdu přelomový a důležitý. Ze studentského projektu jsme
se vyvinuli v organizaci s právní subjektivitou, naším hlavním partnerem pro uplynulý i tento rok se
stala Nadace Karla Janečka a podařilo se nám odpilotovat výjezdové výluky, a to nejdříve na sobě,
a posléze i na prvních zájemcích. Na závěr roku 2016 jsme pak získali ocenění EDUína pro
inovativní projekty ve vzdělávání v kategorii hlasování veřejnosti. Podrobnosti o naší činnosti jsme
se snažili popsat na následujících stranách.
Velmi si ceníme podpory, která k nám přichází z mnoha stran, nabídek na spolupráce od řady
subjektů a také dobrých rad od odborníků, kteří se v oblasti vzdělávání pohybují déle než my.
Doufáme, že spolupráce s námi je i pro vás přínosná a že společně směřujeme do budoucnosti, kde
budou učitelé, učitelky a další pedagogičtí pracovníci nejen doceněni po stránce finanční
i společenské, ale budou také adekvátně kvalifikováni, a později i dostatečně podporováni
k zodpovědnému výkonu této nenahraditelné profese.
Za spolek Výluka
předsedkyně Jana Fryzelková
a místopředsedkyně Sandra Feyglová
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Základní údaje o činnosti za rok 2016
Výluka, z. s. je dobrovolným a zcela nezávislým občanským spolkem, v němž se spolčili lidé, jejichž
společným zájmem je vzdělávání, stav českého školství a zprostředkovávání zkušenosti v oboru
učitelství studentům různých, i nepedagogických, oborů či studentům maturitních ročníků středních
škol.

Zapsaný spolek Výluka byl založen shodou pěti zakladatelů dne 17. května 2016, předsedkyní byla
ustanovena Jana Fryzelková a místopředsedkyní Sandra Feyglová. Oficiální termín založení
spolku, tedy datum, kdy byl spolek zapsán u Městského soudu v Praze, pak připadá na
30. července 2016. Výluka, z. s. jako právní subjekt v roce 2016 fungoval pouze pět měsíců, za tuto
dobu však již disponoval financemi ze sponzorských darů a vykazoval činnost v několika
oblastech, která bude rozvedena na následujících stranách.
První valná hromada spolku proběhla dne 3. října 2016, kde bylo přijato celkem osm nových členů
spolku, byl zde schválen Jednací a organizační řád spolku Výluka a byla disciplinární komise.
Všechny potřebné materiály jsou k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.vyluka.org.
Výkonný výbor spolku se scházel v pravidelných týdenních intervalech. Výluka, z. s. disponuje také
transparentním účtem - 2601052235/2010.
Na konci roku 2016 zakladatelé a členové spolku stanovili také poslání spolku, které shrnuje hlavní
motivace a cíle činnosti spolku:
Výluka, z.s. podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a propojuje je se školami různého typu
v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a učitelek v českém školství.
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Hospodaření za rok 2016
Spolek Výluka, z. s. pro financování nákladů spojených s realizací projektů a vytvoření
komunikační platformy využíval finance získané z darů od účastníků projektů a zejména ze
sponzorského daru od Nadace Karla Janečka (viz tab. 1).
Všichni členové spolku Výluka a lidé, kteří se podíleli na realizaci projektů, pracovali dobrovolně
a bez nároku na honorář.
Tabulka 1: Shrnutí příjmu a výdajů spolku Výluka za rok 2016

Příjmy
členské příspěvky (á 50 Kč)

650Kč

dary od účastníků projektů

2100Kč

dar od Nadace Karla Janečka
(dar byl podmíněn smlouvou o spolupráci, kde byly také stanoveny podmínky o převedení
nevyužitého obnosu peněz na další období spolupráce)

36 288Kč

celkem

39 038Kč

Výdaje
realizace projektu Výluka v zimním semestru 2016/2017

10 053Kč

propagace a výroba propagačních předmětů

2 772Kč

cestovné a další

1 205Kč

celkem

14 030Kč
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Realizované projekty a akce
Hlavní činností spolku byl v roce 2016 projekt Výluka - zkusit učit!, který je zaměřen zejména na
studenty nepedagogických oborů a středoškoláky, kteří mají zájem o učitelství a vzdělávání a rádi
by si vyzkoušeli roli učitele. Projekt obecně zahrnuje přípravnou fázi - iniciační schůzku se zájemci,
víkendové setkání všech účastníků, náslechy na základní škole v Praze, sezení u pedagogického
psychologa, a vlastní týdenní výjezd (tzv. výluka) na základní školu mimo Prahu včetně závěrečné
evaluace.
Aktivity realizované v období podzim 2016 lze rozdělit na dvě základní části. První z nich zahrnuje
přípravu propagační platformy spolku a jeho projektů, druhá pak samotný “vlajkový” projekt výjezdy na školy a jim předcházející přípravy a následnou evaluaci.
V rámci vybudovaní propagační platformy spolku Výluka byly v listopadu 2016 spuštěny do
provozu nové webové stránky www.vyluka.org. Dále jsme připravili propagační materiály, a to
vizitky jednotlivých členů organizačního týmu, nálepky, tiskové materiály a plátěné tašky
s vyšívaným logem Výluka. V daném období jsme také Výluku prezentovali na několika akcích pro
širokou veřejnost, například na multižánrovém festivalu Neleň na Moravě nebo na prezentaci
projektů Coopix. Také jsme absolvovali několik schůzek s řediteli a ředitelkami základních škol,
kteří nás oslovili s nabídkou spolupráce.
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Aktivity realizované v rámci projektu Výluka v roce 2016
Na výluky v zimním semestru 2016/2017 se nám původně přihlásilo v období od května do srpna
2016 celkem 16 zájemců, avšak iniciační schůzku, která se konala 3. října 2016 a která představuje
první povinný bod výjezdu, navštívilo pouze 9 z nich. Na této schůzce jsme zájemce informovali
o průběhu příprav a o tom, co vše je čeká na výjezdu a po něm. Následoval víkendový výjezd na
faru v Mělníku, jehož účast podmiňovala další působení v projektu. Z devíti vážných zájemců se
víkendovky zúčastnilo šest z nich. Účastníci byli rozděleni do dvou týmu po 3 lidech.
Po víkendovce následovala další část přípravy - prezentace odborných knih, tzv. výlukový bloček.
V tomto bodě však došlo k dalším komplikacím - jeden z týmů se nebyl schopen shodnout na
termínech, po postupném prodlužování intervalů jejich setkávání a domluv jsme vyhodnotili, že
tento tým na výluku v daném termínu nakonec nepojede. Důvody byly spíše osobního charakteru:
dvě z účastnic začaly pracovat a třetí se chtěla věnovat přípravě na přijímací zkoušky na VŠ.
Na výluku tedy vyjel nakonec pouze jeden tým. Tito před vlastním výjezdem absolvovali sezení
u psychologa PhDr. Davida Čápa, PhD. Samotný výjezd na ZŠ Bodláka a Pampelišky byl vydařený.
Základní škola nás přijala velmi vlídně a většina učitelů byla po celou dobu nápomocná, účastníci
zde strávili celý týden a nikdo nechtěl odjet dříve. Tým od začátku překypoval energií, ale výluka
se neobešla bez chvilek vyčerpání a ztráty sil.
Tým v rámci evaluace vznesl několik připomínek, avšak dle nich se výjezd povedl, se všemi z Rudé
armády jsme dále v kontaktu a snažíme se je zapojit do příprav dalších výluk a také dále motivovat
k učitelství.
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Reference a mediální výstupy za rok 2016
Vybrané reference
PhDr. David Čáp, Ph.D., psycholog, etoped, pedagog:
Projekt Výluka považuji za přínosný nejen pro nerozhodnuté a hledající budoucí učitele, ale také
pro studenty, kteří původně o pedagogické dráze neuvažovali, ale přesto by chtěli nahlédnout za
oponu. Navíc je to výjimečná příležitost, jak se ve svém směřování ujistit či změnit cestu bez ztráty
několika let studia. „Výlukáři“ mají opakovanou zkušenost, že se zájemci po nabídnuté příležitosti
rozhodnou pro učitelství. A to je pro školství velmi dobrá zpráva.
Mgr. Kristina Pernicová, psycholožka:
Aktivitu organizace Výluka považuji za velmi smysluplnou, protože umožňuje studentům
a zájemcům o pedagogiku kvalifikovaně se rozhodnout, zda je pro ně tato dráha vhodná
a z dlouhodobého hlediska zajímavá. Reálná zkušenost ze školství může ty, kteří by v učitelské
profesi nebyli úspěšní nebo by je tato práce nenaplňovala, uchránit od špatné životní volby nebo
brzkého syndromu vyhoření se všemi jeho důsledky. Zároveň poskytuje prostor, aby budoucí
učitelé důkladně zvážili své osobní motivace a rizika spojená s touto volbou.
Vzhledem k tomu, že jde o ojedinělý projekt, který je výhodný jak pro budoucí učitele, tak jejich
žáky, jsem velmi ráda, že na něm mohu participovat.
Bc. Aneta Kolesáriková, finance executive ve StoryTLRS
Přístup, kterým vyučovali někteří pedagogové, kteří mě učili na základní a střední škole, byl odučit
a jít. Jestli se Výluce povede dostat do škol pedagogy, kteří tento trend změní, chtějí učit, baví je to
a umí předat efektivně informace, tak to bude pro mě úspěch, a právě to je důvod, proč na Výluce
spolupracuji.
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Vybrané úspěchy a mediální výstupy
Vzhledem k faktu, že Výluka, z. s. získala na začátku prosince 2016 za svůj projekt Výluka první
místo v Ceně Eduína v kategorii hlasování veřejnosti, sklidil projekt poměrně široký mediální
ohlas (viz tab. 2).
Tabulka 2: Mediální výstupy spolku Výluka (podzim 2016)
Datum Platforma

Forma

Odkaz

18. 11.
2016 Rodiče vítáni

http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/mezi-finalisty-letosni-ceny-eduinaweb/ Eduína najdete-badatelnu-vyluku-nebo-pribehy-nasich-sousedu/

19. 11.
2016 Novinky.cz

https://www.novinky.cz/veda-skoly/421039-do-finale-udileni-ceny-zaweb/ Eduína inovace-ve-vzdelavani-postoupily-projekty-jako-vyluka-ci-badatelna.html

1. 12.
2016

Blesk

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/434570/ceny-eduina-majiweb/ Eduína mapa-spolecenskych-stereotypu-a-projekt-vyluka.html

2. 12.
2016

Novinky.cz

https://www.novinky.cz/veda-skoly/422494-ceny-za-inovace-veweb/ článek vzdelavani-maji-projekty-vyluka-a-mapa-spolecenskych-stereotypu.html

2. 12.
2016

Česká škola

web/ Eduína http://www.ceskaskola.cz/2016/12/eduina-2016-do-auly-slavy-vesel.html

2. 12.
2016

Nadace Depositum
Bonum
web/ Eduína http://nadacedb.cz/aktuality/co-je-noveho/item/278-oceneni-eduina-2016

4. 12.
2016

maporchrudim.cz

http://maporpchrudim.cz/2016/12/04/ceny-za-inovace-ve-vzdelavaniweb/ Eduína maji-projekty-vyluka-a-mapa-spolecenskych-stereotypu/

5. 12.
2016

Rodiče vítáni

http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/eduina-2016-do-auly-slavy-veselweb/ Eduína profesor-jan-sokol/

9. 12.
2016

Lidové noviny

tištěný
formát

zde přepis - http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-pro-nove-uciteleproti-starym-skatulkam/

rozhlas +
web

http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/1682001

20. 12.
2016 Radio Wave
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Navázané spolupráce za rok 2016
V rámci naší činnosti navazujeme spolupráci jak se školami různého typu v různých lokalitách, tak
s neziskovými organizacemi zaměřujícími se na vzdělání v České republice.
Za dané období v roce 2016 jsme začali spolupracovat se základními školami v Jičíně, Červeném
Kostelci a Trmicích, tyto tři ZŠ jsme také navštívili, abychom poznali jejich prostředí. A dále se
základními školami v Ostravě, Chrašticích, Olomouci a Pardubicích, a také s několika základními
školami v Praze, se kterými jednáme o násleších v rámci přípravné fáze projektu Výluka.
Z neziskových organizací, se kterými jsme se v roce 2016 setkávali, lze vybrat například
EDUin,o.p.s.; Otevřeno, z.s; EDUFÓRUM a Člověk v tísni. Také jsme se v roce 2016 prezentovali na
tiskové konferenci společnosti SCIO.
Velkým úspěchem pro spolek Výluka bylo navázání spolupráce s Nadací Karla Janečka, která
spolku poskytovala nejen finance, ale také důležité „know-how“ z neziskového sektoru.
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Závěrečné shrnutí
Jsme nezisková organizace, jejímž cílem je zprostředkovávat praxi ve školství studentům
i pracujícím v nepedagogických oborech. Rádi bychom ty, kteří si myslí, že by chtěli předávat
znalosti a zkušenosti ze svého oboru, seznámili s odborníky z oblasti školství a přiblížili je ke
každodenní pedagogické realitě. A pomohli jim zjistit, jestli je to pro ně to pravé. Chceme usnadnit
cestu talentovaným výzkumníkům, literátům, programátorům, hudebníkům, žurnalistům a dalším
k tomu, aby mohli z nejvyšších pater svých oborů přinášet informace těm, kteří svou cestu teprve
hledají.
Druhá polovina roku 2016 pro nás byla velmi důležitá a přínosná. Díky podpoře Nadace Karla
Janečka jsme si ujasnili svoji roli ve vzdělávacím systému, podařilo se nám ustálit organizační tým
a rozdělit si mezi sebou role. Díky zpětné vazbě účastníků projektu Výluka se nám podařilo
determinovat množství chyb a nedostatků, kterých bychom se do příště chtěli vyvarovat.
V tomto období se nám podařilo definovat vlastní působení a cíle a stabilizovat platformu, která
propojuje studenty z nepedagogických fakult se světem učitelů a učitelek. Pro nás všechny to bylo
obrovské sousto, spousta práce, ale také velký posun dopředu.
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