Výroční zpráva

Výluka 2020

Přečtěte si, jak se Výluce povedl
rok 2020. Nejprve ale máme
krátkou upoutávku.

Loni jsme:

Pomohli 114 učitelům
s pomocí 34 lektorů
na 22 akcích
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Základní údaje o Výluce
Datum vzniku: 2016
Název: Výluka, z.s.
Kontakt: info@vyluka.org
Sídlo: Výluka, z.s, Ovocný trh 560/5, 110 Praha 1
Kde nás najdete:
Kampus Hybernská / Studentská Hybernská,
Hybernská 4, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 05219833
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Tým v roce 2020:
Jana Fryzelková – předsedkyně,
zakladatelka, programy & finance
Sandra Ort Feyglová – místopředsedkyně,
zakladatelka, fundraising & spolupráce
Ondřej Trhoň – komunikace a Večery
s Výlukou
Mahulena Kopecká – PR
Veronika Matějčková – sítě
Dagmar Ašková – produkční
Marek Tejc – technická podpora
Radka Planková – administrativa & office
Vojtěch Hojný – ZačniUČIT.cz
Iveta Jelenová – ZačniUČIT.cz
Na začátku roku 2021 k nám přibyl vedoucí
komunikace a PR, Ondřej Sliš.
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Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci Výluky,
máme radost, že jste si otevřeli naši výroční zprávu. Čeká vás čtení
o tom, jak se nám dařilo naplňovat naše poslání – motivovat budoucí,
začínající i zkušené učitele a učitelky.
Do roku 2020 jsme vstupovali s tím, že máme ideální podmínky naši
vizi naplňovat. Stabilizoval se nám tým a měli jsme představu
o svých možnostech. Do našich plánů ale brzy vstoupila pandemie.
Tento text je zprávou o tom, jak se nám ve změněných podmínkách
dařilo řešit nedostatek motivovaných učitelů a jak jsme ve Výluce
pokračovali na cestě od nadšeneckého spolku po profesionální
organizaci. Jak rosteme, spojujeme se a především s radostí
pomáháme pedagogům a pedagožkám.
Za Výluku vám příjemné čtení přejí
Jana Fryzelková, předsedkyně
Sandra Ort Feyglová, místopředsedkyně
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Naše mise a vize
Když jsou učitelé ve své práci spokojení, jejich žáci to poznají – a nakonec na tom vydělá celá
společnost. Ve Výluce proto pomáháme lidem stát se motivovanými učiteli a stávajícím
učitelům si motivaci udržet. Máme přitom spoustu práce před sebou.
V českých školách chybí více než 6000 učitelů. (zdroj: MŠMT)
A přitom 110 tisíc absolventů VŠ do 50 let přemýšlí o kariéře učitele. (zdroj: Učitel Naživo)
Třetina začínajících učitelů chce do tří let od nástupu do školství odejít. Polovině všech
pedagogů hrozí vyhoření.
Častými problémy pedagogů jsou kromě nízkého platu a nedostatečné prestiže
i nedostatečná psychická a metodická podpora, nízká sebedůvěra vyplývající
z neadekvátní přípravy nebo špatná psychohygiena.
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Osudem pedagogů se zabýváme nejen kvůli pochmurným statistikám. Důležitá je pro nás
i vlastní zkušenost s učením. Z těchto důvodů se snažíme, aby se pedagogové rádi vraceli
do třídy. Aby jejich povolání bylo prestižní a aby vznikala komunita učitelů, která se bude
setkávat a navzájem obohacovat.

Za rok 2020 jsme proto pomohli 114 učitelům, spolupracovali s 34
lektory a uspořádali 22 různých podpůrných událostí, které měly
celkem 3580 zhlédnutí.
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Naše programy v roce 2020
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Pro učitele a učitelky máme připravenou celou řadu podpůrných programů – přednášky,
workshopy, supervize a mnoho dalšího. Všechny tyto aktivity jsme v roce 2020 museli
znovu promyslet, abychom pedagogům mohli bezpečně pomáhat i během pandemie.
Že jsme nezaháleli, můžete posoudit sami!
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Celoroční komunitní program
Jarní část celoročního programu v rámci školního roku 2019/2020 byla
vzhledem k omezením kvůli šíření COVID-19 přesunuta na podzim 2020.
Na začátku října jsme tak s touto skupinou vyrazili do Bílého Potoka pod
Smrkem, kde jsme strávili víkend společně s mentorem Janem Bímem.
Víkendovka byla zaměřená zejména na osobní potřeby učitelů a jejich
well-being. Celoroční program jsme pak uzavřeli závěrečnou reflexí
v prosinci s průvodkyní Renatou Šagátovou a Martinem Sedláčkem.
V září odstartoval další ročník našeho celoročního komunitního programu,
který skrze tři víkendová a tři supervizní setkání buduje učitelskou
komunitu, propojuje a tvoří prostor ke sdílení a vzájemné podpoře. Kromě
víkendových setkání zahrnuje několik dalších částí.
Šlo o workshopy s vítězi Global Teacher Prize v České republice Kateřinou
Vrtiškovou a Václavem Fialou, kde jsme se učili
o principech hodnocení a metodách badatelské výuky.
Další pedagogické metody představila Ina Rajsiglová
z Přírodovědecké fakulty UK. Psychoterapeut David Čáp mluvil zasvěceně
o efektivním vedením třídy. Michal Dubec přidal poznámky o komunikaci
s rodiči a Radka Schillerová o aktivním naslouchání nejen žákům. Důležité
byly i supervize vedené Martinou Skalníkovou. Za provázení účastníků
celým programem pak děkujeme Radce Nedbalové!
Komunitní program pokračuje dál až do konce školního roku 2020/2021.
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Série workshopů
Pro začínající učitele jsme připravili dvě série workshopů – jednu pro
každé pololetí roku 2020. Šlo o setkání zaměřená na nejrůznější
pedagogická témata, na nové fígly a metody, ale i konkrétní problémy,
na které může učitel ve třídě narazit.

Jaro 2020

Podzim 2020

Fuersteinova metoda
(Marie Ortová)

Hodnotové vzdělávání
(Jiří Luka)

Pořádání školních akcí
(Jakub Esterka)

Digitální gramotnost
(Tomáš Titěra)

Kázeňské problémy ve třídě
(Jan Hynek)

Formativní hodnocení
(Alexis Katakalidis)

Vztahy mezi pedagogy
(Helena Holečková)

Klima ve třídě
(Jitka Hromadová)

8 lektorů
35 účastníků
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Akce pro veřejnost: Večery s Výlukou
Ve Výluce se zaměřujeme také na témata ve školství zdánlivě okrajová –
otevíráme je širší veřejnosti v přednáškových a diskusních Večerech s Výlukou.
V roce 2020 šlo o veřejná setkání v Kampusu Hybernská a online přednášky
a debaty nazvané Karanténa s Výlukou. Na výběr témat jsme obzvlášť pyšní –
schválně se na ně podívejte:
Naživo jsme v Kampusu Hybernská stihli:
• Má cesta inkluzí s Vladimírem Bodišem
• Panelovou diskuzi na téma Sexuální výchova se zástupci
z Konsent & Nesehnutí & České středoškolské unie
• Hudební výchovu v 21. století s Mary C
Online jsme pod názvem Karanténa s Výlukou I. stihli:
• (Video)hry a interaktivní vzdělávání s Michaelou Slussareff
• Panelová diskuze na téma LGBTQ+ ve vzdělávání s Vítězslavem
Slívou, psychologem Miroslavem Šubrtem a zástupci spolku Charlie
• Časové osy ve výuce s Janem Brichem z Timixi
• Jak si udržet zdravé vztahy v rodině s Radkou Schillerovou
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Online jsme pod názvem Karanténa s Výlukou II. stihli:
• Panelová diskuze na téma Jak učit o klimatické krizi s Annou
Kárníkovou (Hnutí DUHA), ředitelem vzdělávací organizace Tereza
Petrem Danišem a se zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky
Soňou Jonášovou
• Panelová diskuze na téma Škola jako svědek násilí s ředitelkou
centra Locika Petrou Wünschovou, ředitelkou CKI Kutná Hora Evou
Bicanou a s advokátkou JUDr. Lucií Hrdou
• Žádný učitel z nebe nespadl aneb (vánoční) stand-up
o vzdělávání s Janem Gerykem a Martinem Jelínkem

19 lektorů
72 účastníků
3580 zhlédnutí

Projekt ZačniUČIT.cz
V roce 2020 jsme se výrazně soustředili i na náš projekt ZačniUČIT.cz, jehož první
podoba byla zveřejněna v červnu. Cílem webu je pomáhat zájemcům o učitelství –
a to vysvětlením složité legislativy, podporou motivace i usnadněním začátků za
katedrou.
Od začátku tohoto projektu je klíčová pomoc dobrovolníků – zmínit bychom chtěli
především práci naší stážistky ze Studiích nových médií Kateřiny Nejedlé. Dalším
důležitým krokem pak bylo navázání spolupráce s organizací Česko.Digital. Ta
sdružuje expertní dobrovolníky – vývojáře, designéry nebo marketéry. Po úspěšném
projití jejich inkubátorem jsme začali společně vyvíjet expertní systém. Ten všem
zájemcům o učitelství pomůže s hledáním vhodné pedagogické kvalifikace.
Příjemným bonusem pak bylo na konci roku 2. místo v soutěži Nadace OSF pro
neziskové organizace.

Za rok 2020 měl web 5 500 unikátních uživatelů. Od září 2020
roste počet jeho uživatelů každý měsíc cca o 50 % – v prosinci
2020 web navštívilo 1 958 uživatelů (bez jakékoliv reklamy)!
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Aktuální homepage ↓
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Jak Výluka roste
Rozrůstají se naše aktivity a plány, a tak se rozrůstá i náš tým. V roce 2020 šlo především
o tu část, která se stará o projekt ZačniUČIT.cz. Přidala se k nám Iveta Jelenová, která
pomáhá s nastavením expertního systému a stala se naší další odbornicí na pedagogické
kvalifikace. Vojta Hojný se stal správcem webu a Ellen Pražáková jako začínající učitelka
poskytuje užitečný vhled do naší cílové skupiny. Do týmu také přibyla také manažerka PR
Mahulena Kopecká.
Příslovečným růstem pro nás bylo i zapojení do rozličných mentorských a rozvojových
programů. Zmíněna už byla spolupráce s Česko.Digital – k tomuto propojení došlo i díky
jednání s Nadací České Spořitelny, s níž obě organizace spolupracují. Krom toho šlo
o účast v Impact First mentoringovém programu, ze kterého si odnášíme mnoho
užitečných podnětů a kontaktů. Byli jsme a zůstáváme také součástí komunity kolem
akcelerátoru #321 dílna Nadace Karla Janečka.
Jako klíčové se ve zpětném pohledu ukazuje také navázání spolupráce s Nadací
Blížksobě, která Výluku podpořila v podobě zajištění mentoringu od fundraisingového
odborníka Jana Kroupy. Ten vedení organizace pomohl nejen v budování fundraisingové
strategie, ale také s individuální přípravou na zásadní setkání s partnery.
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Organicky se rozšířila i paleta našich programů pro učitele. Po oslovení zástupci sdružení MAS
Vyškovsko jsme pro tuto platformu zorganizovali 5 webinářů jejich přáním na míru a spolupráce
bude pokračovat i v budoucnu. Tím vznikl další podprogram zaměřený na pomoc učitelům
a učitelkám – Vzdělávání na míru.
V neposlední řadě jde pak o růst uvnitř naší organizace. Cítíme, jak se zlepšují naše
kompetence a naše práce. Za to moc děkujeme všem konzultantům, mentorům a našim
spolupracovníkům! <3
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Komunikace a šírení povědomí o Výluce
V roce 2020 jsme kladli velký důraz na komunikaci a rozšiřování povědomí o našich
aktivitách. I díky situaci, kdy se více lidí kvůli pandemii přesunulo do online prostředí, se
nám dařilo nabírat nové fanoušky na sociálních sítích. Vedle už zaběhlého Facebooku
a Instagramu jsme si založili i Twitter. Ten je pro organizaci věnující se učitelství obzvlášť
důležitý – aktivně se na něm pohybují novináři a lidé působící ve školství.
Osvědčeným kanálem zůstal i náš newsletter, kde máme prostor dát komplexnější – ale
stále vřelou – podobu informacím, které sdílíme na sociálních sítích.
Navázali jsme také kontakty s pedagogickými fakultami po celé republice a také s dalšími
uskupeními, které se zabývají sociálními tématy: s propagací si pomáháme kupříkladu
s organizací Konsent, Nevypusť duši nebo Kampus Hybernská. Společnými silami se
znásobuje množství lidí, které můžeme oslovit.

Sledující na Facebooku: 1 534
Sledující na Instagramu: 495
Sledující na Twitteru: 138
Lidé odebírající newsletter: 475 unikátních adres
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Spolupráce
Existuje spousta spolků a organizací, které působí ve vzdělávání. Namísto konkurence je
ale naší strategií navazovat co nejvíce smysluplných spojenectví. Víme totiž, že pokud
chceme zvětšovat náš dopad a v konečném důsledku docílit systémové změny, máme
větší šanci, když na to nebudeme sami.
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Ve Výluce se staráme o budoucí učitele po celou jejich cestu za katedru. S jednotlivými
kroky této cesty nám pomáhají další organizace. K učitelství lákáme spolu s Učitelem
naživo. S organizací Otevřeno pomáháme s výběrem a získáním pedagogické kvalifikace
a s Učitelskou platformou pomáháme lidem v začátcích učitelství.
Tuto cestu za katedru pokrývají naše jednotlivé programy: Zkus učit!, ZačniUČIT.cz
a Komunita začínajících učitelů. Kdo nám s nimi pomáhá, prozrazuje infografika.
Radost máme i ze zapojení se do velkých asociací – do Stálé konference asociací ve
vzdělávání (SKAV) a Eduzměny.
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Trvalá
obnova
školy

Česko.Digital

MHMP

ZačniUČIT!

Komunita
začínajících
učitelů

Výluka + Učitel naživo

Výluka + Otevřeno

Výluka +
Učitelská platforma

→ lákání lidí k učitelství

→ výběr a kvalita
pedagogické přípravy

→ pomoc v začátcích
pedagogicke kariéry

Zkus UČIT
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MŠMT

Dopad Výluky a reflexe zúčastněných
učitelů a učitelek
Hodnocení našich programů od účastnic a účastníků
• „Oceňuji hlavně laskavě citlivý přístup paní lektorky k dětem a výborné vysvětlení i nám,
pedagogům. Je vidět, že nemluví teoreticky, ale má vše zažito z praxe a evidentně to i funguje.“
• „Příjemný, klidný učitel, věděl, o čem mluví, vše měl již vyzkoušené na žácích ve své škole.“
• „[Lektor] věděl, co dělá a jak nám své vědomosti z části předat. Uměl pomoci těm méně
zkušenějším, i když ho to určitě zdržovalo.“
• „Díky za báječnou sérii workshopů a těším se na další setkání, jste skvělí “

Co přínosného si zúčastnění podle zpětné vazby odnesli:
• inspirace, nápady a tipy od kolegů z praxe
• společné sdílení zkušeností a problémů
• nové možnosti, jak pracovat s dětmi a náměty ke zpestření výuky
• činnosti vedoucí k prohlubování vztahů ve třídě
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Jak zúčastněným učitelům a učitelkám vyhovovala naše
organizace událostí v podmínkách nouzového stavu:
„Online školení mi více vyhovuje než cestování po práci do jiného města na přednášku.“
„Svým způsobem to bylo samozřejmě pohodlné, ale velmi mi chybělo sdílení, které je
možné jedině v osobním kontaktu a které se mi na všech akcích Výluky tak líbilo.
Samozřejmě chápu, že to teď jinak ani nešlo.“
„Odpadlo pro mě zdlouhavé cestování, kdy bych účastí na hodině a půl semináře
musela doslova půl dne cestovat. Osobní kontakt by byl lepší, ale jsem ráda, že mohly
workshopy proběhnout online.“
„Díky za báječnou sérii workshopů a těším se na další setkání, jste skvělí “

Subjektivní vnímání jistoty v učitelské profesi
V naprosté většině závěrečných hodnocení obou sérií workshopů se u „učitelského
posunu“ (subjektivní vnímání zvýšení sebevědomí a jistoty při výkonu učitelského
povolání) objevuje známka 4 (z 5), průměrně tedy o 70 %!
23

Fundraising a finance
Hlavními finančními partnery pro rok 2020 byly Nadační fond Zeměkvět, NF Rodiny
Orlických (NFRO) a grant z MHMP. Finance poskytnuté NF Zeměkvět a MHMP jsme
využili zejména na realizaci našich programů. Podpora ze strany NFRO pokryla alespoň
část výdajů potřebných na zajištění kmenové struktury organizace (podpora pokračuje
až roku 2021, proto nebyly čerpány všechny finance).
Zdroje získané z realizace vzdělávacích workshopů na míru poskytnou organizaci
důležité finanční zajištění zejména na začátek roku 2021.
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Příjmy:
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Zdroj

Částka

NF Zeměkvět

120 000 Kč

NF Rodiny Orlických

126 000 Kč

dotace MHMP

100 000 Kč

výhra Na stojáka OSF

40 000 Kč

vzdělávání na míru

30 000 Kč

poplatky za účast v programech + drobné dary

61 514,56 Kč

CELKEM PŘÍJMY

477 514,56 Kč

Výdaje:
Účel

Částka

kmen organizace

87 600 Kč

realizace programů

256 464,23 Kč

další náklady na chod organizace

12 000 Kč

CELKEM VÝDAJE

356 064,23 Kč

Výhled do budoucna a naše plány
Ve Výluce usilujeme o to, abychom byli profesionálně řízenou a fungující neziskovou
organizací, která neztrácí své původní nadšení.
I proto jsme prošli řadou akceleračních i mentoringových programů (např. Impact First,
321 dílna Nadace Karla Janečka, Laboratoř Vodafone), individuálního koučování
a profesního rozvoje jednotlivých našich spolupracovníků. Nezapomínáme se ale ani
pravidelně scházet: neformálně, na měsíčních schůzkách pro celý tým i na skupinových
supervizích.
Naším cílem pro roky 2021–2022 je jednak doladění našich klíčových programů
a sledování jejich dopadu. Zároveň se chystáme na ještě velkolepější plány. Zmíněn byl
expertní systém, který na stránkách ZačniUČIT.cz pomůže s výběrem pedagogické
kvalifikace lidem, kteří chtějí učit, ale nemají potřebné vzdělání. Právě pod značku Začni
učit! bychom rádi přesunuli i naše další aktivity, které pomáhají lidem na cestě k
učitelství. Vedle tohoto kroku chceme obnovit náš program Zkus učit!, který umožňoval
vyzkoušet si na týden výuku z pozice učitele, a připravíme strategický dokument o naší
teorii změny.
Jak se nám tyto velké a nesmírně důležité kroky povedly, zjistíte ve výroční zprávě za
rok 2021! Pokud nám mezitím chcete pomoci dostávat do škol motivované učitele
a učitelky, neváhejte se nám ozvat!
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Poděkování všem donorům a podporovatelům
Děkujeme všem našim partnerům, donorům, podporovatelům a všem dobrovolníkům,
kteří nám pomohli v minulém roce nebo nám pomáhají dlouhodobě. Bez vás bychom
nemohli realizovat řadu našich nápadů, snů a plánu. Jen díky vám můžeme efektivně
pomáhat všem českým pedagogům, kteří to potřebují.
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;

V roce 2020 nás podpořili:

Spolupracujeme:
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