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Úvodní slovo vedení spolku

Vážené a milé přítelkyně, vážení a milí přátelé,
ač jsme v to ani nedoufali, další rok s Výlukou je za námi. Rok 2017 byl zásadní právě proto, že
k překvapení všech ověřil naši stabilitu.
V průběhu tohoto roku došlo k personálním změnám - tým opustily Aneta Martínková
(komunikace) a Aneta Kolesáriková (finance) a přidali se pedagožka Renata Šagátová (distanční
varianta projektu Výluka) a ke konci roku i bývalí účastníci Jakub Aška (komunikace) a Marek Tejc
(technické zázemí a chystaný projekt “Manuál potenciálního učitele”). Došlo i ke změnám
strategickým - projekt Výluka získal novou, tzv. distanční variantu a odborné vedení, a my jsme si
začali reálně uvědomovat, že Výluka již není projekt, ale organizace, která se bude rozrůstat
o projekty další. Získali jsme kancelář. Přežili jsme.
O výše popsaném a mnohém dalším se dočtete na následujících stranách výroční zprávy. Jakkoliv
to byl náročný rok, přestáli jsme ho a pracujeme a zlepšujeme (se) i nadále - a troufáme si tvrdit, že
snad s ještě větším nadšením a energií. Děkujeme našim týmovým kolegům za ohromný kus práce,
který na Výluce odvedli, děkujeme i vám, že jste v tom s námi, a těšíme se na další společný rok.

Za spolek Výluka
předsedkyně Jana Fryzelková
a místopředsedkyně Sandra Feyglová
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Základní údaje o činnosti za rok 2017
Zapsaný spolek Výluka byl oficiálně založen v druhé polovině roku 2016, jedná se tedy o poměrně
mladý spolek. Lze konstatovat, že se spolek v průběhu roku 2017 etabloval v okruhu neziskových
organizací zabývajících se vzděláváním v Česku. Krom navázaných spoluprací s EDUinem či
Otevřeno, z. s. spolek začal spolupracovat také se sdružením škol pod hlavičkou Trvalé obnovy
školy (TOŠ), se společností ACADEMIA IREAS, o.p.s. a na sklonku roku pak s Nadací Neziskovky.cz,
věnující se rozvoji neziskových organizací.
Hlavním podporovatelem spolku zůstala i v roce 2017 Nadace Karla Janečka; díky daru této
Nadace se spolku podařilo uskutečnit další výjezdy, tzv. výluky. Svou činnost však spolek rozšířil
i o distanční variantu toho programu. Vedle programu Výluka se v tom roce roce začaly rodit
základy projektů dalších, na kterých nyní pracujeme.
Pro činnost spolku bylo velmi důležité, že se v průběhu roku podařilo zajistit sdílenou kancelář ve
studentské části Kampusu Hybernská. Spolek kancelář sdílí se spřáteleným spolkem Nevypusť
duši. Vlastní prostor měl usnadnit pravidelné setkávání pracovního týmu či využití pro program
Výluka.
Valná hromada spolku se z různých důvodů (mezi které patřila i vytíženost členů spolku prací na
programu Výluka apod.) konala až v druhé půli prosince, tj. 20. 12. 2017. Za předsedkyni byla
zvolena opět Jana Fryzelková a za místopředsedkyni Sandra Feyglová. Spolek se rozrostl o 4 nové
členy, kteří se navíc stali trvalou součástí pracovního týmu spolku.
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Hospodaření za rok 2017
Spolek Výluka, z. s. pro financování nákladů spojených s realizací projektů či rozšíření
komunikační platformy využíval finance získané z poplatků a darů od účastníků projektů
a zejména z daru od Nadace Karla Janečka (viz tab. 1), byly využity také uspořené finance z roku
2016.
Všichni členové spolku Výluka a lidé, kteří se podíleli na realizaci projektů, pracovali v roce 2017
dobrovolně a bez nároku na honorář.
Na tomto místě je důležité poznamenat, že ve Výroční zprávě z roku 2016 chybí v části věnované
hospodaření údaje o darech v hodnotě 6000 Kč, které byly spolku poskytnuty při jeho založení
zakladateli Dominkem Vachudou a Sandrou Feyglovou, která prostředky pro tento dar navíc
získala od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Za tuto nepřesnost se vedení spolku omlouvá.
Tabulka 1: Shrnutí příjmu a výdajů spolku Výluka za rok 2017

Příjmy
členské příspěvky (á 50 Kč)

500 Kč

dary a poplatky od účastníků projektů

15 901 Kč

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

40 282 Kč

celkem

56 683 Kč

Výdaje
Náklady na reprezentaci

3501 Kč

Spotřeba materiálu

13 110 Kč

Ostatní služby (realizace projektů)

45 968 Kč

celkem

62 579 Kč
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Realizované projekty a akce
Díky podpoře Nadace Karla Janečka si výkonný tým spolku Výluka uvědomil potřebu pravidelných
strategických víkendových setkání. Na začátku ledna tak proběhla první víkendovka, kde pracovní
tým ve složení Jana, Sandra, Dominik, Aneta K. a Aneta M. pracoval na strategii a plánu na rok
2017, další víkendový výjezd pak proběhl v srpnu, tentokrát ve složení Jana, Sandra a Dominik,
neboť obě Anety z časových důvodů tým opustily. Ve druhé polovině roku se k týmu přidali další
členové - středoškolská pedagožka Renata a bývalí účastníci programu Výluka Jakub a Marek,
kteří posílili tým nejen po stránce výkonné, ale také po stránce odborné. I díky ní se podařilo
v druhé půli roku spustit distanční formu programu Výluka určenou pro pracující (viz níže). Také
jsme uspořádali setkání s absolventy programu Výluka, které pomohlo posílit navázané vztahy
a ustálit komunitu, která se kolem spolku vytvořila.
V průběhu roku 2017 se také rozvíjel projekt s původním názvem “Manuál potenciálního učitele”,
shromažďující informace o možnostech získání pedagogické kvalifikace v Česku. Ačkoliv jsme
původně přemýšleli nad tištěnou verzí, na konci roku se objevil nápad komplexního webu
inspirovaného britským Get Into Teaching, který je dále rozvíjen.
Členové spolku Výluka také pracovali na rozšiřování povědomí o spolku a jeho činnosti. Sandra
a Jana se účastnily konference Škola jako místo setkávání pořádané katedrou psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde měly i vlastní příspěvek o činnosti spolku. Jednalo se
tak o první vykročení směrem k odborné sféře ve vzdělávání. Dále jsme byli pozváni na slavnostní
večer Nadace Karla Janečka, kde jsme se spolu s několika dalšími organizacemi prezentovali, také
jsme se představili na akcích určených pro studenty - Studentský Majáles a zahájení semestru
v Hybernské - či pro veřejnost - Noc vzdělávání Otevřeno. V létě pak Jana prezentovala naši činnost
na setkání ředitelů a ředitelek škol - Letní škola TOŠ.
Za největší mediální ohlas spolku lze jistě považovat rozhovor s Janou a Sandrou v programu
DVTV.cz v dubnu roku 2017, na základě kterého se nám ozvalo několik základních i středních škol.
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Aktivity realizované v rámci projektu Výluka v roce 2017

Na výluky v letním semestru 2016/2017 se nám původně v termínu od 1. do 28. února 2017
přihlásilo celkem 19 zájemců, avšak na iniciační schůzku, jež proběhla dne 2. března 2017, přišlo
pouze šest z nich. Pět z nich se zúčastnili víkendového výjezdu na faru ve Zdicích. Cestovné,
stravné a ubytování bylo hrazeno z daru NKJ. Tento víkendový výjezd byl z pohledu nás
organizátorů zvládnut mnohem lépe než výjezd předchozí. Někteří účastníci zimní výluky se
podíleli na organizaci a rádi bychom tuto spolupráci utužovali.
Další část proběhla pod vedením zástupkyň společnosti IREAS v podobě Workshopu s názvem
“Učitel v roli tvůrce”. Této části se již nemohla zúčastnit středoškolačka Ema, její rodiče účast na
výluce odvolali. Workshop byl zaměřen na přípravu školních hodin, na uvědomění si potřeby
výukových i rozvojových cílů a na rozvoj kompetencí v těchto hodinách. Workshop byl spojen také
s prezentací odborných knih (varianta “výlukového bločku” ze zimního semestru).
Následovaly náslechy na spřátelené základní škole v Dolních Břežanech, opět hodnoceny jako
přínosný bod v přípravě na týdenní výluku i pedagogickou praxi. Před vlastním výjezdem tým
absolvoval sezení u psycholožky Mgr. Kristiny Vachudové, které bylo zaměřeno na motivaci
a očekávání jednotlivých účastníků.
Samotný výjezd na ZŠ Chraštice se konal od 21. do 26. května 2017 a účastnil se jej tým ve složení
tři výlukáři a jedna koordinátorka. Poslední členka týmu se výjezdu nemohla kvůli závěrečným
zkouškám na vysoké škole zúčastnit, proto zvolila tzv. distanční variantu Výluky - pravidelné
docházení na alternativní školu ZŠ Heuréka v Úvalech u Prahy. (Tím jsme tuto variantu také
odpilotovali.) Učitelky a vedení základní školy v Chrašticích nám poskytlo velmi důležitou
a vyčerpávající zpětnou vazbu, která byla pro naše účastníky i pro organizaci Výluka velmi
přínosnou.
Po návratu z výjezdy jsme absolvovali závěrečnou evaluaci, kdy se 2 ze 3 účastníků výjezdu
rozhodli pro učení, a nakonec také evaluační sezení u Mgr. Kristiny Vachudové zaměřené na řešení
konkrétních situací z výjezdu a také aktuální motivace a plány účastníků. Se všemi jsme dále
v kontaktu a snažíme se je zapojit do příprav dalších výluk a také dále motivovat k učitelství.
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V zimním semestru akademického roku 2017/2018 Výluka, z.s. zorganizovala v rámci projektu
Výluka - Zkus učit! jeden výjezd (tzv. prezenční variantu projektu) na ZŠ Václava Hejny v Červeném
Kostelci pro pět účastníků. Distanční variantu projektu na Univerzitní základní škole Lvíčata při
ČVUT pak absolvovali dva přihlášení.
Do prezenční formy projektu Výluka (tj. výjezdová varianta) v zimním semestru se přihlásilo šest
zájemců. Iniciační schůzky 5. října 2017 se však se zúčastnilo pět lidí. Na schůzce se účastníci
dozvěděli podrobnosti nejen o výjezdu samotném, ale také o jednotlivých částech přípravy.
První část přípravy účastníků výjezdu - víkendovka - proběhla na římskokatolické faře ve Slivici
u Milína od 13. do 15. října. Do přípravy i průběhu celé víkendové akce se zdárně zapojili noví
členové organizačního týmu, zároveň nám pomohla při realizaci náročné sebezpoznávací aktivity
absolventka úplně první výluky z roku 2016. Základní cíle víkendovky byly splněny. Účastníci se
nejen poznali s organizačním týmem Výluky, z.s., ale také mezi sebou. Zároveň většina
frekventantů pozitivně ocenila i sebepoznávací charakter této akce.
Další fáze přípravy byla přečtení a prezentace jednoho odborného titulu z oblasti pedagogiky
a psychologie. Se všemi pěti zájemci jsme se sešli 4. listopadu a vedli bohatou diskuzi nad
otázkami, které v nich knihy vyvolaly. Dne 10. listopadu jsme se pak znovu sešli, tentokrát na
seminář Učitel v roli tvůrce spřátelené organizace IREAS. Tento workshop byl zaměřen na práci
s kompetencemi a výukovými cíli, které jsou popisovány v ŠVP každé jednotlivé školy. Program byl
přínosný v tom, že účastníci mohli vidět, s čím se učitelé musejí potýkat. Nicméně v celkové zpětné
vazbě poté však zaznívalo, že by studenti spíše ocenili více praktických rad při přípravě hodin.
Dne 28. listopadu proběhly náslechy na spřátelené základní škole na Strossmayerově náměstí.
Cílem této části přípravy bylo uvést frekventanty programu zpět do školního prostředí, aby, tak
říkajíc, nasáli znovu atmosféru a zároveň začali vnímat dění ve školní třídě z pozice potenciálního
pedagoga. Následující den pak proběhla poslední část přípravné fáze - sezení s Mgr. Kristinou
Pernicovou, se kterou účastníci mohli probírat svá očekávání i své obavy. Ačkoli frekventanti
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nebyli příliš sdílní, v reflexi na konci celého kurzu vyhodnotili toto setkání jako velmi přínosné,
jelikož je vedlo k určitému “sebeuvědomění”.
Samotný výjezd proběhl ve dnech 3.–8. prosince na ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci, kam
vyjeli všichni přihlášení s koordinátorem Dominikem Vachudou. Dva z účastníků učili již první den,
zbytek se seznamoval se školou formou náslechů. Všichni pak regulérně učili od úterý do konce
týdne. Červenokostelečtí učitelé, společně s koordinátorem, dávali po celou dobu výjezdu
frekventantům zpětnou vazbu, kterou se snažili účastníci v dalších hodinách využít.
Dne 11. prosince, již v Praze, proběhla první hodnotící schůzka po výjezdu, znovu s Mgr. Kristinou
Pernicovou. Toto setkání bylo zaměřeno především na psychickou pohodu účastníků, kteří zde
mohli sdílet své prožitky i případné obtížné situace, ve kterých se na výjezdu ocitli .
Na závěr celého kurzu se pak 8. ledna uskutečnila závěrečná, provozně-organizační evaluace celé
výluky. Účastníci zhodnotili přípravu, průběh i závěr svého angažmá v rámci kurzu. Hodnocení
bylo veskrze pozitivní., Na této schůzce byla absolventům projektu představena pilotní verze
tzv. Manuálu potenciálního učitele, díky které absolventi získali přehled o možnosti doplnění
pedagogické kvalifikace.
Na podzim 2017 proběhl také první běh distanční varianty výluky. Jedná se o variantu, která je
dostupná pracujícím zájemcům, kteří nemohou absolvovat intenzivní, prezenční formu výluky.
Zodpovědným koordinátorem byla Mgr. Renata Šagátová. Původně jsme měli pět zájemců, z nichž
nakonec výluku absolvovali dva. Náklady na tuto variantu byly financovány přímo účastníky,
nikoliv z podpory Nadace Karla Janečka.
Některé části distanční výluky se prolínají s prezenční, jako například účast na iniciační schůzce,
víkendové setkání či seminář IREAS. Tentokrát účastníci nemohli projít víkendovou zkušeností,
a tak jsme jim připravili jedno nedělní setkání na míru, kde proběhly úvodní poznávací aktivity,
reflexe nad prací učitele a rolemi učitel-žák, diskuze nad seminářem IREAS a krátká sebezkušenost testující komfortní zónu účastníků.
Dále proběhly náslechy na Univerzitní základní škole Lvíčata. Poté sezení s psycholožkou Mgr.
Kristinou Pernicovou a následovala samotná výuka. Účastníci docházeli do školy na jedno nebo
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dvě dopoledne a po domluvě s učitelkami odučili 10 až 12 hodin v období mezi 15. listopadem
a 15. prosincem.
V těchto fázích účastníky provázela Mgr. Renata Šagátová. Chodila na náslechy, viděla účastníky
při výuce, dávala jim zpětnou vazbu a společně vznikly návrhy či nápady, jak vylepšovat průběh
výuky.
Následovala ještě interní evaluace s Mgr. Renatou Šagátovou a Dominikem Vachudou, během
které nám účastníci dali velmi hodnotnou zpětnou vazbu, na které můžeme dále stavět a distanční
variantu Výluky upravit. Obecně účastníci hodnotili svou zkušenost jako přínosnou a splnila jejich
očekávání.
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Reference a mediální výstupy za rok 2017
Vybrané reference
Rebeka Laučíková, studentka historie FF UK
Od prvého momentu kedy som sa dozvedela o Výluke, som bola nadšená. Bolo to presne to, čo
človek ako ja potrebuje. Vyskúšať si niečo nad čím už dlho uvažuje, a NEZÁVÄZNE! Výluka je skok
do neznáma, pričom viete, že dopadnete do mäkkého.
Bc. Kateřina Znojová, studentka Experimentální biologie rostlin Přf UK
Projekt Výluka jsem hned od začátku vnímala, jako další zdroj cenných zkušeností. Také mě velmi
lákala představa, že si konečně zkusím učit ve škole také něco jiného než zájmové kroužky. Prostě
mě zajímalo, jestli na to mám a jsem vůbec schopná být učitelka. Na všechny tyto otázky jsem díky
účasti v projektu Výluka získala odpovědi a nejen to, jako bonus mi Výluka dala i spoustu krásných
zážitků a nové přátele.
Jan Tůma
Zažil jsem si učení na vlastní kůži, a taky ten pocit, že jsem součást pedagogického kolektivu. Chtěl
jsem hands-on zkušenost a mám ji. A spoustu rad a informací k tomu, takže jsem docela
spokojený. Získal jsem trochu větší sebejistotu při komunikaci s učitelkami.
ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Spolupracujeme s organizací Výluka, protože rádi děláme věci, které dávají smysl – a připravovat
studenty na výuku z didaktického hlediska tak, aby zapojovali kromě vzdělávacích cílů, také cíle
rozvojové, smysl má!
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Vybrané mediální výstupy
Tabulka 2: Mediální výstupy spolku Výluka v roce 2017

Datum Platforma
8. 2.
2017

web EDUin

Forma

Odkaz

web/
rozhovor

www.eduin.cz/clanky/vyluka-nejvice-se-toho-clovek-nauci-a-dozvi-kdyzje-hozen-tak-rikajic-do-vody/
www.novinky.cz/veda-skoly/429469-zkusit-si-ucit-projekt-vyluka-otevrelprihlasky-na-vyjezdy-do-skol.html

15. 2.
2017

web Novinky.cz

web

24. 3.
2017

web Deník
Referendum

http://denikreferendum.cz/clanek/24920-anketa-potrebujeme-lepsiweb/ anketa medialni-vychovu

12. 4.
2017

web Deník
Referendum

web/
komentář

http://denikreferendum.cz/clanek/25038-ucitelstvi-jako-volba-ne-jakoposledni-moznost

17. 5.
2017

DVTV

video/
rozhovor

https://video.aktualne.cz/dvtv/vyluka-chceme-k-uceni-pritahnout-i-dalsistudenty-i-my-jsme/r~5411af78399111e791210025900fea04/

12. 9.
2017

web Novinky.cz

web

www.novinky.cz/veda-skoly/449002-studentsky-projekt-opet-nabizimoznost-vyzkouset-si-profesi-ucitele.html
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Navázané spolupráce za rok 2017
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 2017 jsme navázali bližší spolupráci se školami v Chrašticích, Červeném
Kostelci a Praze, které jsme buď navštívili formou výjezdu (program Výluka), nebo formou
náslechů či uskutečnění distanční varianty programu Výluka. Velkým krokem v tomto směru bylo
napojení na sdružení Trvalá obnova školy (TOŠ), kdy nám některé školy nabídly spolupráci při
výjezdech i dalších aktivitách.
Z neziskových organizací, se kterými jsme se v roce 2017 setkávali, lze zmínit například
EDUin,o.p.s. nebo Otevřeno, z.s. Pro účastníky programu Výluka jsme pak využili odborné služby
společnosti ACADEMIA IREAS, o.p.s. Dále jsme s Nadací Karla Janečka spolupracovali jako partneři
na jejich projektu Laskavec.
Velkým úspěchem pro spolek Výluka bylo rozvíjení spolupráce s Nadací Karla Janečka, která
spolku poskytovala nejen finance, ale také důležité „know-how“ z neziskového sektoru. V tomto
ohledu nám Nadace poskytla odborná školení a další pomoc skrze společnost Nadace
Neziskovky.cz, se kterou jsme se na konci roku domluvili na další bližší spolupráci.
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Závěrečné shrnutí
Hlavním účelem spolku Výluka bylo i v roce 2017 zprostředkování pedagogických zkušeností
studentům nepedagogických oborů i mladým pracujícím a následná pomoc při jejich přestupu do
školství. Myslíme, že se nám tato činnost v roce 2017 dařila, což potvrzuje i fakt, že někteří
z absolventů programu Výluka začali ve školství působit. Také jsme pracovali na posílení
komunity, která vznikla z absolventů programu Výluka a dalších lidí, jež naše činnost oslovuje.
Rok 2017 pro nás byl významným zejména v ohledu restrukturalizace a rozšíření týmu a ujasnění
rolí v hlavním výkonném týmu, a také z pohledu možného rozšíření činnosti o další projekty.
Získali jsme potřebné sebevědomí pro rozvoj programu Výluka i zárodky dalších projektů (výše
zmíněný “Manuál potenciálního učitele”). Důležité je vyzdvihnout fakt, že všichni členové spolku
pracovali i nadále bez nároku na honorář, a přesto práci ve spolku věnovali obrovské množství
času. Zůstáváme tak i nadále spolkem plným nadšených mladých lidí, které působení ve
vzdělávání a ve školství naplňuje a motivuje k další činnosti.
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