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Na úvod...
Milé a milí, kdo čtete tento text,
přišel čas sepsat již 3. výroční zprávu zapsaného spolku Výluka. Jakkoliv se v té
minulé psalo, že rok 2017 ověřil naši stabilitu, o roce 2018 lze říci to samé
(a obáváme se, že nás turbulentní vývoj a hlavně rozvoj ještě chvíli čeká, jak se
zatím v roce 2019 potvrzuje, takže se totéž dočtete pravděpodobně i v té příští).
Připustili jsme si, že se z Výluky stala organizace s určitou strukturou. Oproti
předchozím letům jsme se výrazně zaměřili na vnitřní rozvoj, což s sebou ovšem
přineslo důsledky v podobě menší aktivity navenek. I proto větší část této zprávy
věnujeme právě interním záležitostem. I když se náš tým rozrostl, podařilo se
nám zůstat nehierarchickou organizací, a to i díky velké podpoře a spolupráci
s našimi partnery, na kterou jsme se v tomto roce zaměřili.

Za Výluku
Sandra Ort Feyglová, předsedkyně
Jana Fryzelková, místopředsedkyně
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První workshop, poslední výluka, žádný
manuál
Výluka, z.s. vznikla v roce 2016 jako organizace kolem stejnojmenného projektu,
který dával potenciálním zájemcům o učitelství možnost vyzkoušet si týden
učení na základní škole – tzv. výluku, a to zejména těm, kteří nemají pedagogické
vzdělání, ale uvažují o něm. O rok později k tomuto projektu přibyla jeho
„distanční” varianta pro ty, kteří si nemohou dovolit odjet na týden. Do té doby

prošlo projektem celkem 17 účastníků z různých oborů a profesí.

Výluka LS 2017/18
Rok 2018 jsme směrem k veřejnosti zahájili tak, jako ten předchozí – v únoru jsme
spustili přihlášky a v březnu na iniciační schůzce přivítali čtyři přihlášené
zájemce. Ti se zde dozvěděli. Míla však nakonec svou účast s ohledem na
kombinaci pracovních a studijních povinností odvolal a do našeho intenzivního
programu nastoupili tři rozhodnutí studenti – hispanistka Kateřina, doktorand
matematické lingvistiky Tomáš a Zuzana, studentka iberoamerikanistiky.
Průvodcem celým programem se pro tuto skupinu stal zkušený koordinátor
Dominik Vachuda, který mentoroval i pětičlennou skupinu účastníků v
podzimním běhu roku 2017 na základní škole v Červeném Kostelci.
Program

pro ně začal naším osvědčeným konceptem sebepoznávací

víkendovky, která proběhla od 16. do 18. března 2018 na evangelické
faře v Berouně, jejíž prostory nám ochotně zapůjčil sbor ČCE Beroun zastoupený
farářem

Mikulášem

Vymětalem.

Kromě

organizátorů

z

týmu

Výluky se do realizace jednotlivých částí programu zapojil i spoluautor názvu
spolku Daniel Ort.
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Poté měli účastníci 2 týdny na zpracování odborné knihy vybrané ze seznamu
doporučené literatury z oboru pedagogiky a psychologie, kterou si přímo
na víkendovce mohli vypůjčit z našeho spolkového knižního fondu. Tato příprava
vyvrcholila 2. dubna 2018 tzv. 
mikrovyučováním obsahu přečtené odborné
literatury, na které si každý připravil vyučovací hodinu, jejímž obsahem byl
obsah vybrané publikace. Výsledkem bylo vzájemné obohacení z „ped-psych”
teorie i první možnost vyzkoušet si vyučování.
Ve středu 11. dubna byli naši účastníci na násleších na ZŠ Sázavská
na pražských Vinohradech a v pátek 20. dubna absolvovali čtyřhodinový
workshop zaměřený na přípravu hodin a práci s kompetencemi. Připravila
si ho pro ně dlouholetá pedagožka Renata Šagátová a kromě hlavních témat
zahrnula i cenná cvičení k hlasové hygieně. Účastníci získali metodickou
podporu pro aplikaci tzv. inkluzivních principů ve výuce. Renata nicméně
vycházela z toho, že jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí
pedagogickou intuici, sebejistotu a možnost osobního rozvoje, a tak během
workshopu kladla důraz na individuální práci s účastníkem. Ti díky tomu měli
možnost zjistit, jak se stát pedagogem, který snadno nevyhoří a nenechá
se znejistit v nových situacích.
Poslední

částí

přípravy

skupiny s psycholožkou

před

samotným

Kristinou

výjezdem bylo setkání celé

Pernicovou, které

vytvořilo

prostor

pro reflexi vlastních pedagogických a výchovných zkušeností, obav, diskuzí nad
již získanými teoretickými i praktickými poznatky. Tato část přípravy byla
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bývalými

účastníky

hodnocena

jako

naprosto

zásadní

pro

jejich

působení v přímém vyučování, což v závěrečném hodnocení potvrdila i tato
skupina.
Nyní

již

byli

naši

účastníci

připraveni zkusit učit. Výjezd se
měl konečně uskutečnit na ZŠ
v Trmicích, se kterou jsme se již
dlouho snažili nějakou výluku
domluvit.
Z důvodu návštěvy školní inspekce v daném termínu jsme se nakonec rozhodli
pro změnu výjezdní školy a díky skvělým vztahům se ZŠ Chraštice a jejím
ředitelem Karlem Derflem, který je zároveň ředitelem sdružení základních škol
Trvalá obnova školy (TOŠ), podařilo se nám na domluvený termín 23.–27. dubna
2018 najít azyl u paní ředitelky Lenky Proschkové a uskutečnit výluku
na Základní škole Čechtice.
Jaká byla výluka pro naše účastníky se dozvíte v Dominikově reportážním
videu přímo z Čechtic a najdete ho na našem Facebooku na tomto odkazu:
https://www.facebook.com/spolekvyluka/videos/1654866381287303/. I přes
kladné hodnocení tohoto programu proběhla „výluka” v první polovině roku 2018
prozatím naposled.

Workshopy
Již delší dobu jsme nicméně přemýšleli o dalších aktivitách, které by podpořily
naše snahy dostat motivované lidi do školství (nebo je k tomu alespoň postrčit).
Hledali

jsme

jednoduchou

cestu,

jak

absolventy

našich výluk udržet

v tématu, a tak se na začátku roku 2018 zrodil nápad s pracovním názvem
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„přednášky / workshopy / diskuze”
. Po obsahové i realizační stránce se

projektu s podporou celého týmu chopil náš ostřílený pedagogický tandem
Dominik Vachuda – Renata Šagátová, který v předchozích letech připravoval
právě výluky. Oba tak byli v úzkém kontaktu s účastníky, čehož využili při tvorbě
témat pro tyto akce.

První workshop Výluky proběhl v červnu 2018 a dostal název Šikana a
psychohygiena (nejen) pro učitele. První část workshopu vedla naše dvorní
psycholožka Kristina Pernicová, která několik let pracovala v diagnostickém
ústavu pro mládež a zabývá se převážně ohroženými dětmi a dospívajícími.
Zásady zdravé psychohygieny si pro účastníky připravila Marie Salomonová
z organizace Nevypusť duši, z.s., která se zabývá destigmatizací péče o duševní
zdraví.
Na začátku školního roku 2018/2019 proběhl druhý workshop. Nesl název
Aktivní učitel = aktivní žáci a účastníky jím provedli Renata Šagátová
s Dominikem Vachudou. Mladí učitelé a učitelky se dozvěděli, jak začít nebo
naopak ukončit hodinu, kdy ji proložit dynamičtější nebo naopak zklidňující
aktivitou, která zapojí všechny žáky, a odnesli si několik praktických aktivit a her,
jež mohli využít ve výuce hned druhý den.
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Pro velký úspěch z prvního workshopu jsme zopakovali spolupráci s Nevypusť
duši, z.s. a na listopad jsme společně připravili workshop Duševní zdravověda
nejen pro učitele, který vedla psycholožka Zuzana Pacholíková.
Našimi workshopy prošlo v roce 2018 více než sedm desítek učitelů
začínajících, stávajících, ale i těch zatím potenciálních.
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Rok zpomalení a rozvoje
Rok 2018 znamenal pro spolek Výluka zpomalení a v některých směrech dokonce
celkové pozastavení části našich aktivit. Ovšem i tak přinesl zcela nové výzvy.
Od začátku roku jsme proto začali pracovat na rozvoji a stabilizaci, neboť řízení
organizace o několika projektech pro nás bylo (a stále je) něco docela nového.

Humans of Výluka na pracovních víkendovkách
Rok 2018 jsme jako obvykle zahájili
lednovou interní víkendovkou, a to
již

s

novými

posilami

týmu,

Markem Tejcem a Jakubem Aškou.
Právě tam jsme poprvé začali
mluvit o workshopech, které nás
po pozastavení programu Výluka
prakticky zachránily před totální
neaktivitou a nejspíše nevyhnutelným koncem. Pro tuto víkendovku nám
prostory zapůjčila naše ex–kolegyně Aneta Martínková, která se pro tento
víkend ještě vrátila do týmu a předala své komunikační kompetence
Jakubovi. Marek se stal naším univerzálním (ovšem jakožto programátor
zejména technickým) supportem, ale jako spokojeného absolventa výluky ho to
logicky táhlo k dalším krokům na cestě k učitelství – rozhodl se tedy věnovat se
prozatím neexistujícímu „manuálu potenciálního učitele”, jemuž jsme koncem
roku 2017 přiřkli webové médium. Víkendovky se účastnili také spoluzakladatelé
Jana Fryzelková, Sandra Feyglová a Dominik Vachuda; chyběla bohužel Renata
Šagátová.

7

Výroční zpráva z.s. Výluka za rok 2018

Po dubnové výluce jsme cítili, že potřebujeme další sdílení, a tak jsme v květnu
vyrazili na další interní víkendovku. V osazení vystřídala Anetu Renata a jako
útočiště nám opět posloužila berounská evangelická fara. Bylo důležité, že se
na víkendovce sešel (v tehdejším složení) celý tým – poprvé jsme začali ve větší
míře pracovat v plovoucích pracovních skupinách, což významně přispělo
k velkým posunům na jednotlivých projektech. Vyřešili a nastavili jsme zde
nástroje v souladu s GDPR a podívali se na Výluku jako na celek: „rebrandovali”
jsme výluky na projekt Zkus UČIT, poněkud zamrzlý projekt „manuálu
potenciálního
na UČITplus.

učitele”

na ZačniUČIT.cz

a

čerstvý

nápad

„byznysvýluk”

Workshopům jsme bohužel žádný speciální slušivý název

nevytvořili, nicméně začali jsme snad konečně pomalu brát vážně důležitost
naší komunikace navenek.

Díky příspěvku Nadačního fondu rodiny Orlických jsme také konečně začali
hledat fundraisera. Dlouho jsme věděli, že fundraising je pro naše přežití
zásadní
, ale nikdo z nás ho neuměl, navíc jsme měli plné ruce práce s produkcí
výluk / Zkus UČIT, a co si budeme povídat, nikdo z nás si na to ani nevěřil.
K našemu

štěstí

jsme

se

rozhodli

i

letos

se 1. května prezentovat
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na Studentském Majálesu, kde nás na stánku navštívila Radka Planková
,
administrátorka

dotací

z různých operačních programů a členka týmů

PsaníHravě, PyLadies a Czechitas. Radku naše nabídka fundraiserské pozice
zaujala. Ve zkratce – na náš facebookový inzerát odpověděly další dva lidé,
ovšem jako jediná s námi „pohovor” absolvovala právě Radka a bylo jasné, že
bude ve Výluce člověkem na svém místě. Slovo dalo slovo a Radka v červenci
nastoupila na pozici naší fundraiserkyse smlouvou do prosince.
V

září

se

tým

Výluky

opět

rozrostl

–

jako

copywriter

na

praxi

s odměnou v univerzitních kreditech k nám nastoupil Sandřin spolužák z nových
médií 
Ondřej Trhoň. Již spolu s ním i Radkou jsme vyrazili na pracovní
víkendovku na Markovu chatu do Jizerských hor v dosud největším,
osmičlenném týmu. Ondřej s Jakubem zde začali řešit potřebu claimu a obecně
celkové 
komunikační strategie
.

Jak už to tak zejména u dobrovolničení bývá, na podzim tým opustil náš hlavní
komunikátor Jakub. Naštěstí se u nás Ondřejovi zalíbilo tak moc, že se rozhodl
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ve Výluce pokračovat i po skončení své praxe, a tak Jakubovu úlohu šéfa
komunikace

plynule

přebral. V

téže

době

se

k

nám

přidal

také

grafik a programátor Jan Pleva, díky čemuž jsme mohli konečně začít řešit start
vývoje webového portálu ZačniUČIT.cz (dříve tzv. „manuálu”). Celý rok nám
také externě pomáhal s účetnictvím bývalý účastník výluk David Chloupek
.
Poprvé ale v tomto počtu začala významně selhávat naše nehierarchická
struktura, museli jsme tedy přehodnotit dosavadní způsob práce: vytvořili jsme
trvalé pracovní skupiny a zredukovali jsme pravidelné celotýmové setkávání
na první středu v měsíci.

Akcelerace a stabilizace
Spolu s personálními posilami jsme nutně potřebovali posílit i organizačně, a tak
jsme se rozhodli, že zapracujeme na tzv. rozvoji organizace a našem vlastním
vzdělávání, což

bylo

možné

mj.

i

proto,

že

jsme

se

definitivně

zabydleli v kanceláři ve studentské části Kampusu Hybernská (Hybernská 4,
Praha 1).
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Od počátku roku jsme díky nepřímé podpoře od Nadace Karla Janečka
spolupracovali s Nadací Neziskovky.cz a jejími externisty, kde nás celoročním
rozvojem prováděl její šéf Libor Marek. Jana se Sandrou se v květnu zúčastnily
šestidenního akcelerátoru 321 dílna, kde se pokusily navrhnout koncepci
„byznysvýluky”, později pojmenované jako UČITplus – ty měly sloužit
k částečnému financování našich nevýdělečných aktivit. Právě tam se seznámily
s 
Milanem Pařilem, šéfem consultingové firmy Inpram a spoluzakladatelem
brněnské ZŠ Eduard, s nímž jsme tento projekt později konzultovali. Nicméně
účast v tomto akcelerátoru pro nás byla zásadní zejména proto, že nám poskytla
první nástroje pro změnu uvažování nad Výlukou jako nad organizací
nezávislou na grantech a dotacích.

(Foto: Nadace Karla Janečka)

V průběhu roku jsme se snažili pracovat také na komunikační strategii: spojili
jsme se s organizací Hero Clan; na základě inzerátu na Umsemumtam.cz jsme
začali spolupracovat s jednou dobrovolnicí, ale skutečně užitečně jsme ho
rozpracovali až s Karolínou Kratochvílovou z Nadace Neziskovky.cz, se kterou
jsme pokračovali i v následujícím roce. Ondřej začal vytvářet našim projektům
první tzv. onepagery (dokumenty formátu A4 přehledně shrnující jednotlivé
projekty) a obnovili jsme komunikaci s naším dvorním grafikem Štěpánem
Landou
.
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V rámci 
rozvoje projektu ZačniUČIT.cz jsme se na konci roku přihlásili také
do 
několikaměsíčního akcelerátoru Laboratoř Nadace Vodafone, neboť
vývoj webu je docela jiná aktivita než naše dosavadní projekty a opravdu jsme
potřebovali pomoct. Ozvala se nám také studentka Masarykova ústavu vyšších
studií ČVUT Michaela Kladivová se zájmem zpracovat v rámci své diplomové
práce 
strategický plán Výluky, s níž jsme dále spolupracovali.
Co se týče zapsaného spolku, v tomto roce jsme ověřili naše stávající postupy
ochrany osobních údajů všech soukromých osob, se kterými nebo pro které
pracujeme. Také jsme zavedli několik nových nástrojů, vše v souhladu s novou
vyhláškou Evropské unie známou jako „GDPR". Jana s Radkou se také zasadily
o
nové stanovy, s jejichž tvorbou nám opět díky podpoře Nadace Karla Janečka
skrze Nadaci Neziskovky.cz pomáhal znamý právník velkých neziskovek Petr
Vít
. Změna stanov byla zcela zásadní pro rozšíření hlavní činnosti o nové projekty
a také pro to, abychom při tom mohli vykonávat tzv. vedlejší hospodářskou
činnost
, čili drobně podnikat. To se ukázalo jako nevyhnutelné, chceme-li se stát
zdravě fungující a trvale udržitelnou neziskovou organizací. Nové stanovy byly
schváleny 21. listopadu 2018 na historicky třetí valné hromadě zapsaného
spolku
,

kde

se

mj.

stala

Feyglová a místopředsedkyní

novou

dosavadní

předsedkyní
předsedkyně

spolku
Jana

Sandra

Ort

Fryzelková.

V návaznosti na novou vedlejší hospodářskou činnost Výluka, z.s. získala
živnostenské oprávnění.
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Jak jsme vyfundraisovali fundraisera
V průběhu roku 2018 jsme také pomalu začali přicházet na to, že i když je
“networking” buzzword, má pro neziskovky svůj nezpochybnitelný význam.

Spolupracujeme
V roce 2018 jsme pokračovali
ve spolupráci s Nadací Karla
Janečka (NKJ) – celý rok
jsme využívali jejich nepřímé
podpory skrze již zmíněné
vzdělávání

a

mentoring

zprostředkované

Nadací

Neziskovky.cz.

Možnost

absolvování

akcelerátoru

321 dílna byla také výsledkem naší spolupráce a jako partneři jsme se
v zastoupení Dominika a Renaty zúčastnili slavnostního večera NKJ. V září
vyrazily Sandra s Janou networkovat na grilovačku pro alumni 321 a s touž 321
komunitou absolvovala Sandra osobnostně–rozvojový víkend pod vedením
Zdeňka Štěpánka.
Na přelomu roku jsme se dozvěděli o možnosti požádat o příspěvek Nadační
fond rodiny Orlických (NFRO), čehož jsme okamžitě využili. Hned v lednu jsme
se s NFRO setkali a začali vymýšlet, jaký příspěvek na jaký projekt by byl nejméně
jednorázový a nejvíce „investiční”. NFRO se nakonec rozhodlo podpořit náš
projekt 
„nový fundraiser” a přispělo nám na finanční odměnu pro nového
fundraisera na 20 hodin týdně po dobu 6 měsíců, a to od července do posledního
prosince 2018. Naší novou fundraiserkou se stala Radka, která se zasloužila

13

Výroční zpráva z.s. Výluka za rok 2018

o veškeré další fundraisingové úspěchy, byť se některé z nich projevily až v
následujícím roce.

Na podzim Radka náš fundraising rozjela a podala žádosti do různých
grantových výzev, a to např. u Nadačního fondu Avast, KPMG, Nano Energies,
Nadace Sophia nebo třeba u Nadace ČEZ. V říjnu 2018 jsme podali žádost
o „městský grant” na realizaci našich workshopů pro učitele v Programech
celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok
2019
. Žádali jsme o příspěvek na workshopy pořádané od září do prosince 2019,
neboť jsme věděli, že přestože se žádá na celý rok 2019, termín rozhodnutí
žádostí bude nejdříve v březnu 2019 – a nechtěli jsme riskovat.
Již od léta jsme přemýšleli nad možným fundraisingem u Nadace Vodafone
.
Dospěli jsme k tomu, že nejvhodnějším projektem pro spolupráci s nimi bude
chystaný web ZačniUČIT.cz, ovšem než budeme žádat v jejich grantovém
programu Technologie pro společnost, nebude od věci projít si jejich
akcelerátorem Laboratoř Vodafone. Ten se však díky financování z MPSV ČR
ukázal jako administrativně poměrně náročný, a nebýt Radky, nezvládli bychom
se ani přihlásit. Do Laboratoře jsme se nicméně dostali a trvat může teoreticky až
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do roku 2020, kdy se zhruba v březnu 2019 bude na základě prezentací
jednotlivých projektů rozhodovat o tom, které týmy získají po 150 000 Kč.
Na podzim se nám Nadační fond Avast ozval se zamítnutím naší grantové
žádosti, zato s pozvánkou na schůzku – rozhodl se totiž zaměřit na vzdělávání.
Schůzka proběhla v sídle Avastu a byla moc milá, nicméně spíše informativní.
Do konce roku jsme ještě stihli absolvovat schůzku s Nadačním fondem
Zeměkvět, kde jsme prodiskutovali naše aktivity, vybrali nejvhodnější projekty
a požádali o příspěvek.

Hospodaříme
V roce 2018 jsme hospodařili s téměř dvojnásobkem financí oproti loňskému
roku, kdy činily naše příjmy 56 683 Kč. V roce letošním příjmy dosáhly 109 222
Kč
.

PŘÍJMY 2018
Dary – jednotlivci

6 139,00 Kč

Dary – Nadační fond rodiny Orlických

84 000,00 Kč

Dary – Nadace Karla Janečka

15 831,00 Kč

Členské příspěvky

750,00 Kč

Účastnické poplatky programu Výluka

2 502,00 Kč

Příjmy celkem

109 222,00 Kč

Spolek přijal nové členy, a tak i příjem z členských příspěvků byl vyšší než
v roce 2017. Naopak se snížily příjmy z účastnických poplatků za program
Výluka
, neboť v roce 2018 proběhla pouze jedna výluka se třemi účastníky;
čtvrtý přihlášený účastník složil účastnický poplatek, nakonec se však odhlásil, a
tak výše poplatku byla ponechána spolku v celé výši (tedy včetně tzv. vratné
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zálohy, která v tomto případě sloužila jako poplatek pro spolek za řešení
vzniklých komplikací). Dary od jednotlivců představují jednak poděkování a
podporu do další práce od našich bývalých účastníků, jednak dary obdržené
prostřednictvím portálu Darujme.cz. Na začátku roku 2018 jsme získali
od 
Nadace Karla Janečka doplatek k jejich poslednímu daru na konání
programu Výluka v zimním i letním semestru akademického roku 2017/2018.
Největší část našich příjmů jsme tentokrát získali na služby fundraisera
od 
Nadačního fondu rodiny Orlických.
Celý tento dar jsme na fundraisera opravdu použili; doplatek od Nadace Karla
Janečka včetně peněz, které nám od ní zůstaly z roku 2017 (finance účelově
darované na realizaci programu Výluka), byly kompletně využity pro zakončení
výluky ze ZS 2017/2018 a realizaci výluky v LS 2017/18. Malá část peněz šla
také na 
intenzivní pracovní víkendovky týmu (popsané výše). Jako řádní
hospodáři jsme část financí ušetřenou z roku 2017 použili v roce 2018
na 
zaplacení nákladů potřebných k zajištění chodu spolku, jako jsou
kancelářské a papírenské potřeby, webové domény ad.

VÝDAJE 2018
Konzultace – fundraising

84 000,00 Kč

Realizace programu Výluka

25 553,00 Kč

Pracovní výjezdy z.s. Výluka

7 152,17 Kč

Zřízení účtu na Darujme.cz a poplatky
odvedené za příjem darů

1 119,43 Kč

Ostatní náklady na chod z.s. Výluka

12 855,93 Kč

Výdaje celkem

130 680,53 Kč

Výdaje 
v roce 2018 přesáhly příjmy a činily celkem 130 680,53 Kč, kdy ztráta
činila 21 458,53 Kč – jednalo se o prostředky účelově darované na program
Výluka z roku 2017 a také část zůstatku financí z roku 2017. I v letošním roce
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najdete

veškeré

naše

transakce

na

našem

transparentním

účtu

č. 2601052235 / 2010, vedeným u Fio banky na Výluka, z.s.

Úspěchy a ohlasy
Přestože jsme své aktivity zpomalily, i v roce 2018 bylo o Výluce slyšet. Na akcích
více, v médiích méně, při udělování různých cen zase více. Tím skutečným
ohodnocením naší práce je však vždycky zpětná vazba účastníků našich projektů
a akcí.

Výluka presents Výluka
Jak se psalo výše, Radku jsme našli na stánku Výluky na Studentském Majálesu
2018
, který se konal jako tradičně 1. května v Karolinu. Tato akce je pro Výluku
důležitá zejména proto, že právě tam se seznámili její spoluzakladatelé; proto se
sem každoročně vracíme a mluvíme se studenty, kterým vzdělávání není jedno.
Kromě Radky se za námi na stánku zastavila také ministryně školství Kateřina
Valachová.
V dubnu jsme byli pozváni prezentovat Výluku na 40. „vydání” akce MashUp do
Impact Hubu. MashUpy poskytují prostor nově vznikajícím projektům z oblasti
byznysu, společenských inovací, kultury i vědy, kde má každý přesně 200 vteřin
(a 10 slidů) na to, aby efektivně zaujal širokou cílovku a získal potřebné kontakty,
zdroje i okamžitou zpětnou vazbu. Z jednatřiceti různých lidí, kteří reagovali
v průběhu naší prezentace, 28 z nich uvedlo, že máme super nápad, „chtějí náš
produkt” nebo nám chtějí pomoci. Na tom čtyřicátém prezentovala Výluku a její
projekty

Sandra

a

podívat

se

na

to

můžete

tady:

https://slideslive.cz/38907519/vyluka
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Byli jsme nominováni a stali se jedním z pěti finalistů Ceny Nadace O2 za přínos
ve vzdělávání v rámci cen Gratias Tibi 2018. Na slavnostní večer v Kině
Lucerna nás vyrazil reprezentovat náš hlavní komunikátor Jakub.
V létě jsme byli osloveni pro rozhovor k článku v časopisu Nový prostor, který
zaměstnává lidi bez domova a v těžkých životních situacích v rámci jejich
sociální rehabilitace. Povídali jsme si o začátcích i plánech, pro které jsme
střízlivě zřídili složku s názvem Projekty, které nikdy nezrealizujeme. Povídal i náš
bývalý účastník a aktuální kolega Marek o tom, proč se rozhodl doplnit kariéru
programátora učitelstvím a jaká byla jeho výluka. Článek vyšel v Novém prostoru
č. 520

10. července

2018

a

online

si

ho

můžete

přečíst

tady:

http://novyprostor.cz/clanky/520/vyluka-zacina

Léto

ve

Výluce

začala

Radka

s

Markem

networkingem

na

akci

Neziskovky a byznys na jedné lodi a 1. října jsme měli stánek na zahájení
akademického roku pro prváky v Kampusu Hybernská, kde máme kancelář.
Na podzim jsme byli osloveni k přihlášení do soutěže Brána k druhým 2018
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pořádané Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) ve spolupráci
s odborem pro mládež MŠMT. Zprávu o soutěži si můžete přečíst zde:
http://www.adam.cz/clanek-2018120002-brana-k-druhym-otevira-dobru.html
Jana – tak jako v roce 2017 – prezentovala Výluku na konferenci Trvalé obnovy
školy (
TOŠ 2018), což je network spolupracujících inovativních škol. S TOŠ
spolupracujeme od roku 2016, kdy se nám její předseda, Karel Derfl, ozval jakožto
ředitel ZŠ Chraštice se zájmem o zapojení do výluk. Jak se můžete dočíst výše,
právě díky této spolupráci jsme našli i ZŠ Čechtice, kam koncem dubna vyjeli
letošní výlukáři.

Jak to vidí účastníci...
Zpětnou vazbu od účastníků sbíráme anonymně, proto můžeme sdílet pouze
útržky z výluky i workshopů:
● „
Postoj k roli učitele se nezměnil. Ale postoj ke školství ano. Přijde mi velmi
smutné, když se děti učí stále z těch stejných učebnic, jako jsme se učili
před deseti lety my. Spousta věcí v našem školstvím je zastaralá.“
● „
Mám spoustu pozitivních zážitků, s interakcí s dětmi i s výlukovou
skupinou.“
● „
U mě se změnilo to, že si teď po výjezdu nejsem už tak jistá s tím, že bych
chtěla být učitelka. Před výjezdem jsem si myslela na 100 %, že budu učit.
Momentálně jsem stále na vážkách, budu si nejspíš dodělávat pedagogické
minimum, ale jestli půjdu hned po škole učit, to ještě nevím.“
● „
Líbilo se mi, že jsem poznala sama sebe, další výlukáře, učitele a žáky ze
ZŠ Čechtice.“
● „
Zbavila jsem se strachu. Ujasnila jsem si, na jakém typu školy bych chtěla
učit. Chtěla bych se více věnovat pedagogice.“
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Díky, že jste dočetli až sem.
Pokud vás zaujalo, co děláme, sledujte naše
www.vyluka.org, facebook.com/spolekvyluka 
nebo se
přidejte k newsletteru(formulář je taky na webu).

Podpořili nás
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