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Úvodní slovo předsedy
Vážené členky, vážení členové, milí příznivci Sdružení,

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho spolku za rok 2015. V tomto
roce jsme uspořádali celkem pět akcí – pětidenní Letní školu mladých talentů
2015, třídenní seminář Středoškolští talentovaní studenti 2015 – Seminář SOČ
pro studenty, třídenní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a
medializace výsledků IV, jednodenní seminář Učím citace a jednodenní setkání
absolventů a absolventek našich akcí.
Zejména u posledních dvou zmíněných akcí bych se rád zastavil. Jedna z nich – seminář Učím citace –
vznikla ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, což dokazuje, že Sdružení je
respektovanou institucí. Dalšími důkazy může být členství v prestižní mezinárodní organizaci Milset
Europe, členství v Síti podpory nadání MŠMT, Asociaci nestátních neziskových organizací ANNO JmK,
spolupráce s MŠMT na testování nových systémů pro podávání dotačních projektů, i fakt, že Sdružení
je jedinou organizací, která má právo podávat nominace na Ceny Učené společnosti. Setkání
absolventů a absolventek našich akcí zase vzniklo z popudu mladých lidí, kteří i na vysokých školách či
v praxi vzpomínají na prospěšné dovednosti, které si na našich akcích osvojili. Sdružení dále úzce
spolupracuje s Českou hlavou, která pořádá soutěž České hlavičky, které našly svoje místo v Brně.
V roce 2015 jsme se také potýkali s řadou byrokratických těžkostí. Kromě tradiční přípravy účetní
uzávěrky a výroční zprávy jsme podali řadu projektů a žádostí o dotaci (jedna při výše zmíněném
testování systému a dvě řádné pro MŠMT, řádný a doplňkový projekt pro Jihomoravský kraj), žádost o
udělení titulu Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a také žádost o grant NATO. Dále
jsme intenzivně pracovali na zápisu schválených stanov a dalších náležitostí do spolkového rejstříku.
Rád bych se obrátil na všechny členy, kteří vyvíjí nějakou činnost ve prospěch talentovaných
středoškoláků, a chtějí se do činnosti Sdružení aktivně zapojit, aby se nebáli, a přihlásili se. Jak vidíte,
práce máme hodně.

Ing. Miloslav Hlaváček
předseda Správní rady
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Účel:







podpora nadaných studentů zejména středních škol
podpora při pořádání krajských a celostátních kol SOČ
podpora při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích
zvýšení počtu účastníků soutěží
zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, které
dosud nebyly obsazovány
podpora dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež

Počet členů: 94

Východiska činnosti Sdružení
Základním cílem všech vzdělávacích a dalších akcí pořádaných Sdružením je provést studenty jejich
první odbornou či vědeckou prací, kterou je často práce Středoškolská odborná činnost (SOČ), a
poskytnout jim základní metodologické znalosti a dovednosti, které nejsou součástí ŠVP. Takto nabyté
znalosti a dovednosti jsou pak využitelné nejen při tvorbě práce SOČ, ale i při tvorbě ročníkových či
maturitních prací na středních školách, nebo bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních
prací na vysokých školách a v další odborné praxi po ukončení škol.
Lekce lze rozdělit do několika skupin: Předně jsou to lekce týkající se tvorby práce, které začínají
důkladnou diskuzí o výběru vhodného tématu a jeho postupného zúžení do realizovatelné podoby.
Pokračuje se stanovením cílů práce, radami k formulování teoretických východisek, vyhledávání
informací, práce s databázemi odborných článků, správnému citování. Nedílnou součástí jsou také
lekce o citačních normách a zvyklostech, formálních náležitostech práce SOČ a základech typografie.
Do druhého bloku lze zařadit lekce týkající se prezentace práce. Sem bezpochyby patří rady k tvorbě
počítačové prezentace nebo přípravě posteru, dále praktický nácvik prezentace, lekce rétoriky a
hlasového projevu. Pro zvládání kritiky od odborné poroty slouží lekce asertivity, která ovšem zahrnuje
i další psychologické aspekty tvorby práce, jako je motivace nebo sebedůvěra.
Třetí blok pak zahrnuje propojení soutěže SOČ na akademickou, vědeckou a průmyslovou sféru.
Nedílnou součásti řady akcí jsou besedy s významnými osobnostmi – vědci z Akademie věd, vysokých
škol a lékařských pracovišť, podnikateli, pracovníky státních institucí a ministerstev. U delších akcí je
součástí exkurze na vědecké pracoviště, kde mají účastníci možnost seznámit se s excelentními
vědeckými pracovišti, která se v Brně nachází. Ve večerních hodinách probíhají přednášky špičkových
vědců nebo lekce o etice vědecké práce, případně exkurze po technických památkách Brna a okolí.
Svou činností naplňuje Sdružení zásady Lisabonské strategie růstu a zaměstnanosti, rozvoje lidských
zdrojů, celoživotního učení, vytváření podmínek pro konkurenceschopnost. Z Lisabonské strategie EU
vyplývá, že péče o talenty je zásadním úkolem, který se dotýká všech stupňů a typů škol, včetně škol
středních. V této činnosti mají své nezastupitelné místo tradiční i nově se rozvíjející studentské soutěže.
Při naplňování těchto cílů musí dojít k propojení mezi školami, státní správou i samosprávou a s praxí.
Sdružení se pořádáním akcí pro talentovanou mládež přihlašuje k naplňování vládního usnesení o
Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a ke Koncepci podpory rozvoje nadání a péče
o nadané na období let 2014 – 2020, tedy k dokumentům, navazujícím na dokumenty Evropské komise.
Současně Sdružení pořádáním akcí pro talenty se snaží o zvýšení zájmu o technické obory, například
přihlášením k vládnímu Roku průmyslu a technického vzdělávání (v roce 2015).
Všechny akce jsou sestaveny z tříhodinových výukových bloků věnovaných vždy jednomu tématu.
Dopolední blok začíná v 9.00 a končí ve 12.00, odpolední blok začíná ve 14.00 a končí v 17.00. Následuje
neformální večerní blok od 19.00 do 21.00, který je věnován popularizačním přednáškám, neformálním
debatám nebo budování kontaktních sítí mezi studenty (networking) a etiketě.
Lekce jsou vedeny seminární a workshopovou formou s aktivním zapojením všech účastníků. Frontální
výuka teorie je omezena na nezbytně nutné minimum, předpokládá se, že teorii studenti dostudují
samostatně ze studijních materiálů. V rámci kontaktních lekcí se pak věnují praktickému nácviku
potřebných dovedností, diskuzím nad svými pracemi a řešením vlastních problémů. Studijní materiály
jsou vydávány v podobě pravidelně aktualizované knihy, kterou obdrží účastníci v tištěné podobě a
dále je na základě požadavků JmK, pedagogických pracovníků i studentů k dispozici zdarma ke stažené
na webových stránkách.

Přehled činnosti Sdružení
LEDEN
Vedení správní rady připravovalo závěrečné zprávy ke všem využitým dotačním programům včetně
účetní uzávěrky – JmK, MŠMT, sponzoři. Všechny zprávy byly v termínu odeslány a dotčenými
institucemi akceptovány.
ÚNOR
Na základě spolupráce s ÚK SOČ nominovalo Sdružení vítěze SOČ na Ceny Učené společnosti České
republiky. Všichni nominovaní toto ocenění dostali.
BŘEZEN
Třídenního semináře Středoškolští talentovaní studenti – Seminář SOČ pro studenty, který Sdružení
pořádalo v Univerzitním centru Šlapanice, se zúčastnilo 47 studentů a studentek.
DUBEN
Příprava výroční zprávy a dalších podkladů pro Valnou hromadu Sdružení.
Příprava a podání žádosti o grant NATO.
KVĚTEN
Odpoledního setkání absolventů a absolventek akcí Sdružení se zúčastnilo 8 bývalých studentů a 2
členové Sdružení.
ČERVEN
Sdružení udělilo na Celostátní přehlídce SOČ tři ocenění Talent roku pro studenty v přírodovědných,
humanitních a technických oborech. Ocenění je díky sponzorskému daru spojeno s finanční odměnou
2 000 Kč.
Dokončení výroční zprávy a ostatních dokumentů. Proběhla valná hromada Sdružení. Odeslání
schválené výroční zprávy na MŠMT.
Vedení Správní rady se podílelo na testování nového systému MŠMT pro podávání žádostí o dotace.
ČERVENEC
Příprava žádosti o udělení titulu Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.
SRPEN
Příprava Letní školy mladých talentů 2016.
ZÁŘÍ
Týdenní Letní školy mladých talentů 2015, kterou pořádalo Sdružení ve spolupráci s NIDV na SŠ
Čichnova v Brně, se zúčastnilo 63 studentů a studentek.
Jednodenní akce Učím citace, kterou pořádalo Sdružení ve spolupráci s Masarykovou univerzitou na
SŠ Čichnova v Brně, se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků.

ŘÍJEN
Vedení Správní rady připravovalo žádost o dotaci z rozpočtu JmK, která by umožnila uspořádat
listopadový seminář bez krácení počtu účastníků.
Na MŠMT podán projekt Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V.
LISTOPAD
Třídenního semináře Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků IV, který
pořádalo Sdružení ve spolupráci s NIDV na SŠ Čichnova v Brně, se zúčastnilo 40 studentů a studentek.
Příprava materiálů pro zápis do spolkového rejstříku.
PROSINEC
Vedení správní rady podalo žádost o zápis do rejstříku spolků. Tato byla chybou úředníka odmítnuta,
Správní rada proto využila služeb advokátní kanceláře, která zápis před koncem roku dovedla ke
zdárnému konci.
Zahájení přípravy všech závěrečných zpráv a vyúčtování akcí.

Závěrečné zprávy z akcí
Středoškolští talentovaní studenti – Seminář SOČ pro studenty 2015
Termín: 18.-20. března 2015
Místo konání: Univerzitní centrum Šlapanice, Nádražní 58, Šlapanice
Třídenní seminář pořádáme v případě dostatku finančních prostředků mezi okresními a krajskými
koly SOČ. Cílovou skupinou jsou soutěžící, kteří vypracovali práci SOČ, úspěšně ji obhájili v okresním
kole, a potřebují ji vylepšit a připravit se na obhajobu v kole krajském. Pro doplnění počtu přibíráme
studující, kteří v okresních kolech neuspěli a chtěli by v příštím ročníku SOČ soutěžit s výrazně
vylepšenou prací SOČ.

Informace o účastnících
Celkem
Lektoři a organizátoři
10
Hosté
4
Studenti 15-26 let
47
• z toho z JmK
12
• z toho mužů
18
• z toho žen
29

Přehled lekcí, lektorů a jejich hodnocení
Na závěr akce proběhlo anonymní dotazníkové šetření, ve kterém se účastníci vyjadřovali ke kvalitě
jednotlivých lektorů a lekcí a využitelnosti lekcí pro svou další odbornou práci. Návratnost
dotazníkového šetření činila 87 %. Na základě výsledků dotazníkového šetření a osobních hospitací na
lekcích organizátoři upravují složení lekcí a lektorského sboru pro další akce. Součástí hodnocení byly i
organizační aspekty akce, účastníci se vyjadřovali ke kvalitě stravování, ubytování, doplňkových
materiálů apod.
Vybrané komentáře účastníků:
Bylo to naprosto super, všechny přednášky byli pro mě přínosem a také jsem se seznámil se spoustou
nových lidí. Super 3 dny.
Seminář naprosto předčil veškerá má očekávání. Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných
informací a určitě je využiji nejen při psaní a prezentaci SOČ. Oceňuji zvládnutí organizačních záležitostí
- podat nám tolik informací a zároveň nám umožnit, abychom si pobyt užili. Ubytování myslím nemusím
komentovat, nemělo chybu a milé paní kuchařky dokázaly každé jídlo ještě zpříjemnit. Děkuji
mnohokrát, že jsem se mohla tohoto semináře zúčastnit a určitě jej budu ráda propagovat minimálně
na naší škole.
Byl to úžasný seminář, děkuji, zjistil jsem, že mi tato forma vzdělávání vyhovuje, teď hledám další a
další semináře. Děkuji!

Fotodokumentace

Setkání absolventů celostátních seminářů a letních škol SNPTM
Termín: 16. května 2015
Místo konání: Café Práh, Brno
Setkání bylo organizováno z iniciativy mladých lidí, kteří se v uplynulých letech účastnili celostátních
seminářů a letních škol Sdružení a projevili přání nějak na tyto akce navázat. Skupina strávila společně
sobotní odpoledne, které zájemci využili k navázání kontaktů mezi sebou a výměně zkušeností. Jejich
diskuze byly věnovány také tématu, jak by mohly aktivity absolventů vypadat do budoucna

Informace o účastnících
Lektoři a organizátoři
Hosté
Studenti 15-26 let
• z toho z JmK
• z toho mužů
• z toho žen

Celkem
1
1
8
8
3
5

Hodnocení akce
Po setkání byli účastníci požádáni o zaslání zpětné vazby k organizaci. Této možnosti využili všichni
oslovení (100 %), kteří se shodli na tom, že by byli rádi, kdyby podobné akce byly pořádány i v příštích
letech. Přitom upozorňovali zejména na nízký počet účastníků a nutnost najít způsob jak více motivovat
další absolventy k účasti.

Seminář Učím citace
Termín: 14. září 2015
Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno
Jednodenní seminář Učím citace byl uspořádán ve stejném termínu jako Letní škola mladých talentů
2015. Při pořádání semináře jsme úzce spolupracovali s Kabinetem informačních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky středních
škol a věnoval se jedinému tématu – jakým způsobem učit studenty středních škol správně citovat.

Informace o účastnících
Celkem
Lektoři a organizátoři
6
Hosté
1
Účastníci
12
• z toho z JmK
12

Přehled lekcí, lektorů
Název lekce
Představení projektu ucimcitace.cz a možnosti pro učitele
Úvod do citování a plagiátorství
Jak si zjednodušit citování s citačními manažery
Zkušenosti s výukou citací na Střední odborné škole v Luhačovicích napříč
jednotlivými obory
Projekt pro výuku citací a využívání citačního manažeru pro učitele

Lektor
Jiří Zradička
Martin Krčál
Zuzana Teplíková
Klára Masařová
Zuzana Teplíková

Fotodokumentace

Letní škola mladých talentů 2015
Termín: 14.-18. září 2015
Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno
Letní škola mladých talentů je tradiční akce, kterou pořádáme v září. Je primárně zaměřena na
studující, kteří se připravují na účast v mezinárodních soutěžích. Pro doplnění počtu přibíráme dále
studující, kteří mají zkušenosti s tvorbou práce SOČ a chtějí v dalším ročníku uspět lépe. Pokud i poté
zbývají volná místa, přibíráme studenty bez zkušeností, začátečníky. Hlavním důvodem je zvýšení
motivace začínajících studentů, kteří získají od svých zkušenějších kolegů řadu osobních informací a
zážitků.

Informace o účastnících
Lektoři a organizátoři
Hosté
Studenti 15-26 let
• z toho z JmK
• z toho mužů
• z toho žen

Celkem
15
8
63
21
27
36

Přehled lekcí, lektorů a jejich hodnocení
Na závěr akce proběhlo anonymní dotazníkové šetření, ve kterém se účastníci vyjadřovali ke kvalitě
jednotlivých lektorů a lekcí a využitelnosti lekcí pro svou další odbornou práci. Návratnost
dotazníkového šetření činila 75 %. Na základě výsledků dotazníkového šetření a osobních hospitací na
lekcích organizátoři upravují složení lekcí a lektorského sboru pro další akce. Součástí hodnocení byly i
organizační aspekty akce, účastníci se vyjadřovali ke kvalitě stravování, ubytování, doplňkových
materiálů apod.
Vybrané komentáře účastníků:
Velice si cením toho, že věnujete čas a energii tomu, aby bylo možné tuto skvělou akci uskutečnit.
Nádherná atmosféra a mnoho skvělých lidí! Za rok na viděnou :)
Nejvíce se mi líbil seminář rétoriky, který vedla Lucie Ingrová - smekám klobouk ;-)
Bylo to opravdu super a lektoři byli velice hodní.
Výborná návštěva VUT (CEITEC), daleko lepší než v loňském roce. A dále sice naprosto mimo práci,
ale výborná přednáška od p. Spousty

Fotodokumentace

Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků IV
Termín: 4.-6. listopadu 2015
Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno
Celostátní seminář pořádáme na začátku listopadu v tříletých cyklech (Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a
konzultantů, Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů, Mezinárodní soutěže, příprava,
prezentace a medializace výsledků). Seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a
medializace výsledků je primárně zaměřený na studující připravující se na účast v mezinárodních
soutěžích. Pro doplnění počtu přibíráme studující, kteří mají zkušenosti s tvorbou SOČ a chtějí uspět
lépe. Pokud i poté zbývají volná místa, přibíráme studenty bez zkušeností, začátečníky, kteří tak
získají lepší motivaci pro další práci.

Informace o účastnících
Celkem
Lektoři a organizátoři
8
Hosté
2
Studenti 15-26 let
40
• z toho z JmK
12
• z toho mužů
20
• z toho žen
20

Přehled lekcí, lektorů a jejich hodnocení
Na závěr akce proběhlo anonymní dotazníkové šetření, ve kterém se účastníci vyjadřovali ke kvalitě
jednotlivých lektorů a lekcí a využitelnosti lekcí pro svou další odbornou práci. Návratnost
dotazníkového šetření činila 78 %. Součástí hodnocení byly i organizační aspekty akce, účastníci se
vyjadřovali ke kvalitě stravování, ubytování, doplňkových materiálů apod.
Vybrané komentáře účastníků:
Jsem celkově strašně nadšená z celé akce. Organizačně probíhalo všechno bez sebemenších
viditelných potíží. Semináře byly velmi dobře pojaty, jelikož jsme se všichni zapojili. Vše co nám bylo
řečeno jsme si i záhy vyzkoušeli. Tyto semináře nám pomohly nejen se psaním SOČ ale také do
běžného života a do škol. Touto cestou bych také ráda za možnost zúčastnit se těchto seminářů
poděkovala.
Tento seminář bych doporučil všem, kdo se SOČ začínají nebo končí. Je to skvělá příležitost, jak
poznat studenty se stejným zapálením a zájmy a hlavně naučit se nové dovednosti, které se vám
budou jistě hodit nejen při obhajobě SOČ.
Seminář se mi líbil a velice jsem ocenila užitečné rady. Mile mě překvapilo, že to nebyly dlouhé nudné
přednášky, ale i praktická cvičení.

Fotodokumentace

Úspěchy absolventů akcí Sdružení
Příjmení

Vondrák Martin
Otýpka Marek
Sova Pavel
Hucková Pavlína
Brichová Lucie
Pokorný
Vladimír
Válek Ondřej
Zemková
Michaela
Vondráčková
Michaela
Frankl Lukáš
Bršlicová Eliška
Dvořáková
Kateřina
Tran Thi Thu
Giang
Bayram Jan
Štípková Dana
Skrbek Kryštof
Audrlická Pavla
Bělík Jan
Manlig František

Škola

Kraj

Školní rok 2013/2014
Slovanské gymnázium Olomoucký
Olomouc
Gymnázium
Jihomoravský
Židlochovice
Gymnázium Jana
Zlínský
Pivečky a SOŠ
Slavičín
SZŠ a VOŠ zdrav.
Jihočeský
České Budějovice

Obor
SOČ

Umístění
v CP

1

5

1

10

1

13

2

4

První
soukr.jazyk.gymnáziu
m Hradec Král.
Purkyňovo
gymnázium Strážnice
Masarykovo
gymnázium, SZdrŠ a
VOŠ zdr. Vsetín
Gymnázium Uherské
Hradiště
Biskup.gymn.B.Balbín
a,ZŠ a MŠ J.Pavla II
Hradec Králové
Gymnázium Olgy
Havlové Ostrava
Gymnázium Česká a
Olympijských nadějí
České Budějovice
Cyrilometod.
gymnázium a MŠ
Prostějov
1.české gymnázium v
Karlových Varech

Královehradecký

2

6

Jihomoravský

2

9

Zlínský

3

3

Zlínský

4

6

Královehradecký

4

7

Moravskoslezský

5

2

Jihočeský

5

4

Olomoucký

5

7

Karlovarský

6

1

Gymn.F.X.Šaldy
Liberec
Gymnázium Nymburk
G a SOŠ pedag.
Liberec
Biskup.gymn.B.Balbín
a,ZŠ a MŠ J.Pavla II
Hradec Králové
SPŠ SE a VOŠ
Liberec
SPŠ SE a VOŠ
Liberec

Liberecký

6

6

Středočeský
Liberecký

7
8

11
5

Královehradecký

8

14

Liberecký

9

1

Liberecký

9

1

Česká hlavička,
mezinárodní
soutěže

SPŠ elektrotechniky a
informatiky Ostrava

Moravskoslezský

10

3

SPŠ SE a VOŠ
Liberec
SPŠ SE a VOŠ
Liberec
SPŠ stavební
Havlíčkův Brod
SOŠ stavební a SOU
stavební Kolín
SOŠ stavební a SOU
stavební Kolín
Gymnázium Blovice
Gymnázium Blovice
SPŠ elektrotechnická
Praha
Gymnázium T. G.
Masaryka Zastávka

Liberecký

10

9

Liberecký

10

9

Vysočina

11

1

Středočeský

11

4

Středočeský

11

4

Plzeňský
Plzeňský
Praha

12
12
13

10
10
4

Jihomoravský

13

5

Olomoucký

13

6

Jihomoravský

13

8

Olomoucký

14

1

Šebková
Veronika

Obch.akademie a
Jazyk.škola s právem
SJZ Šumperk
Purkyňovo
gymnázium Strážnice
Gymnázium Olomouc
- Hejčín
OA, SOŠ a JŠ s pr.
SJZ Hradec Králové

Královehradecký

14

7

Kopecká Lucie

Gymnázium Aloise
Jiráska Litomyšl

Pardubický

16

13

Gymnázium Uničov
Gymnázium Chotěboř
SPŠ a VOŠ technická
Brno
SPŠ elektrotechnická
Praha

Olomoucký
Vysočina
Jihomoravský

17
17
18

9
10
1

Praha

18

10

Gymnázium Cheb

Karlovarský

Gymnázium Cheb

Karlovarský

Gymnázium Luďka
Pika v Plzni
SPŠ a VOŠ technická
Brno
SPŠ elektrotechniky a
informatiky Ostrava

Plzeňský

Herudek Lukáš
Bakala Dalibor
Janský Marek
Dohnal Michal
Kučera Patrik
Zoubek Tomáš
Do Long Thanh
Beranová Aneta
Gruber Michal
Čapková
Karolína
Re Marie
Studénková Jana
Malá Lucie

Galdová Kateřina
Horáková Iveta
Boček Vojtěch
Linger Ondřej

Bufka Jiří
Vaňková Anna
Řeháčková Diana
Boček Vojtěch
Herudek Lukáš

Vondrák Martin

Cena Učené
společnosti
Cena Učené
společnosti
Cena Učené
společnosti
ČH Ingenium
EUCYS
Mimořádná cena
Nadačního
fondu Česká
hlava a SAP

Jihomoravský
Moravskoslezský

Školní rok 2014/2015
Slovanské gymnázium Olomoucký
Olomouc

1

4

Gymnázium
Židlochovice
Reálné gymnázium a
ZŠ Prostějov
Slovanské gymnázium
Olomouc

Jihomoravský

1

5

Olomoucký

2

13

Olomoucký

3

2

Biskup.gymn.B.Balbín
a,ZŠ a MŠ J.Pavla II
Hradec Králové
Gymnázium Cheb
Gymnázium České
Budějovice
Gymnázium Olgy
Havlové Ostrava
Gymnázium Uničov

Královehradecký

4

9

Karlovarský
Jihočeský

4
5

12
1

Moravskoslezský

5

9

Olomoucký

5

14

Plzeňský

6

7

Plzeňský
Olomoucký

8
8

9
11

Herudek Lukáš

Gymnázium Luďka
Pika Plzeň
Gymnázium Stříbro
Reálné gymnázium a
ZŠ Prostějov
SPŠ elektrotechniky a
informatiky Ostrava

Moravskoslezský

10

2

Buchta Martin

SPŠ elektr. a infor.
technologií Brno

Jihomoravský

10

6

Středočeský

10

11

Středočeský

11

3

Olomoucký

12

3

Phi Thi Lan Anh

SPŠ Emila Kolbena
Rakovník
SOŠ stavební a SOU
stavební Kolín
Gymnázium Olomouc
- Hejčín
SZŠ a VOŠ zdrav.
České Budějovice

Jihočeský

14

11

Matulová Tereza

Gymnázium T. G.
Masaryka Zastávka

Jihomoravský

15

3

Gymnázium
Židlochovice
Gymnázium Tišnov

Jihomoravský

15

4

Jihomoravský

16

2

Masarykova SŠ
chemická, Praha
Gymnázium A.
Jirkáska v Litomyšli
1.české gymnázium v
Karlových Varech

Praha

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Zlínský

SPŠ a VOŠ technická
Brno

Jihomoravský

Otýpka Marek
Kolář Jakub
Vondrák Martin
Vojtěchová
Kateřina
Vaňková Anna
Bršlicová Eliška
Frankl Lukáš
Navrátilová
Denisa
Stránský Petr
Hlaváč Václav
Rajsiglová
Veronika

Chytrý Aleš
Kučera Patrik
Janošíková Lenka

Hoberla Ondřej
Tlustoš MartinPetr
Beránková Anna
Kopecká Lucie
Tran Thi Thu
Giang
Kajšová
Michaela
Boček Vojtěch

Pardubický
Karlovarský

Cena Učené
společnosti, ČH
Genus

Cena Učené
společnosti
Cena Učené
společnosti
Intel ISEF,
EUCYS
Cena Učené
společnosti,
Intel ISEF,
EUCYS
Intel ISEF

Vondrák Martin
Salvadori
Karolína
Čechová Barbora
Hrušková
Karolína
Bršlicová Eliška
Vaněk Petr

Školní rok 2015/2016
Slovanské gymnázium Olomoucký
Olomouc
Gymnázium Kroměříž Zlínský

Milset
Milset

Gymnázium Matyáše
Lercha Brno

Jihomoravský

Gymnázium Jiřího z
Poděbrad
Gymnázium České
Budějovice
Gymnázium České
Budějovice

Středočeský

ISEF, České
hlavičky, Cena
Učené
společnosti
BYSSC (Čína)

Jihočeský

EUCYS

Jihočeský

BYSSC (Čína)

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Dotace na projekt z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Sponzorský dar
Sponzorský dar (soukromý dárce)
Sponzorský dar (účelově na ceny CP SOČ TALENT)
Přijaté úroky a vrácení poplatků
Spoluúčast na projektech NIDV
Celkové příjmy pro rok 2015

80 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
70,55 Kč
80 000,00 Kč
526 070,55 Kč

Výdaje

Středoškolští
talentovaní studenti
2015 – Seminář SOČ
pro studenty
Cena Talent
Letní škola mladých
talentů 2015
Mezinárodní soutěže,
příprava, prezentace a
medializace výsledků
IV
Celoroční provoz
Sdružení
Celkem

Hrazeno z prostředků
Celkem
MŠMT
JmK
NIDV
Sdružení
0 Kč 142 917 Kč
0 Kč
8 053 Kč
150 970 Kč

0 Kč
60 204 Kč

0 Kč
128 377 Kč

0 Kč
40 000 Kč

6 000 Kč
29 958,10 Kč

6 000 Kč
258 539,10 Kč

19 796 Kč

14 611 Kč

40 000 Kč

44 464,49 Kč

118 871,49 Kč

0 Kč

14 095 Kč

0 Kč

37 820,60 Kč

51 915,60 Kč

80 000 Kč

300 000 Kč

80 000 Kč

126 296,19 Kč

586 296,19 Kč

Chod Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. byl v roce 2015 pro nedostatek
financí zajišťován v úsporném režimu.

Zpráva o hospodaření za rok 2015 a účetní
uzávěrka
Příjmová část
Dotace na projekt z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
80 000,00 Kč
Dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje
300 000,00 Kč
Sponzorský dar
50 000,00 Kč
Sponzorský dar (soukromý dárce)
10 000,00 Kč
Sponzorský dar (účelově na ceny CP SOČ TALENT)
6 000,00 Kč
Přijaté úroky a vrácení poplatků
70,55 Kč
Spoluúčast na projektech NIDV
80 000,00 Kč
526 070,55 Kč
Celkové příjmy pro rok 2015
příjmy na realizaci celého projektu, zajištění chodu Sdružení v roce 2015 a pořádání dalších akcí

Výdajová část
Náklady na celostátní seminář Středoškolští talentovaní studenti – Seminář SOČ pro studenty
2015
Dohody o provedení práce
Srážková daň odvedená na FÚ
Provozní náklady
Tisk osvědčení
Ubytování, stravování, pronájem učeben
Tisk knihy Jak psát odbornou práci SOČ
Za provedení lekcí
Celkem

51 308 Kč
9 055 Kč
2 000 Kč
592 Kč
81 280 Kč
3 060 Kč
3 675 Kč
150 970 Kč

Celostátní přehlídka SOČ 2015
Sdružení věnovalo ceny TALENT (3x 2 000 Kč)
Celkem

6 000 Kč
6 000 Kč

Náklady na celostátní seminář Letní škola mladých talentů 2015
Dohody o provedení práce
Srážková daň odvedená na FÚ
Provozní náklady
Tisk osvědčení
Pronájem místností
Ubytování účastníků a lektorů
Ubytování účastníků a lektorů (hrazeno NIDV)
Stravování účastníků a lektorů
Doprava na exkurzi
Tvorba textu do knihy Jak psát odbornou práci SOČ
Za provedení lekcí
Tisk knihy Jak psát odbornou práci SOČ
Za provedení lekcí
Celkem
(Z toho hrazeno NIDV 40 000 Kč na ubytování účastníků a lektorů)

77 923,00 Kč
13 746,00 Kč
2 000,00 Kč
861,00 Kč
10 200,00 Kč
16 750,00 Kč
40 000,00 Kč
83 775,00 Kč
1 827,10 Kč
1 000,00 Kč
1 840,00 Kč
3 192,00 Kč
5 425,00 Kč
258 539,10 Kč

Náklady na celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace
výsledků IV
Dohody o provedení práce
Srážková daň odvedená na FÚ
Provozní náklady
Kancelářské potřeby
Tisk brožur
Kancelářské potřeby
Za provedení lekcí
Ubytování, stravování a pronájem místností
Ubytování a stravování účastníků a lektorů (hrazeno NIDV)
Kancelářské potřeby
Celkem
(Z toho hrazeno NIDV 40 000 Kč na ubytování a stravování účastníků a lektorů)

48 515,00 Kč
8 560,00 Kč
2 000,00 Kč
194,00 Kč
3 119,00 Kč
168,00 Kč
3 675,00 Kč
11 300,00 Kč
40 000,0, Kč
1 340,49 Kč
118 871,49 Kč

Náklady na celoroční provoz Sdružení za rok 2015
Bankovní poplatky
Celoroční provozní (režijní) náklady Sdružení (2 000 Kč/měsíc
Cestovné
Členské příspěvky MILSET za rok 2015
Poštovné
Provize
Kancelářské potřeby
Dohoda o provedení práce
Srážková daň odvedená na FÚ
Předplatné Extra PC
Úhrada za webové domény Sdružení
Právní služby – zápis do spolkového rejstříku
Členské příspěvky ANNO JmK za rok 2015
Tonery do tiskáren
Fotografie projekt NATO
Celkem

571,00 Kč
24 000,00 Kč
565,00 Kč
3 051,60 Kč
318,00 Kč
6 000,00 Kč
342,00 Kč
2 975,00 Kč
525,00 Kč
790,00 Kč
1 097,00 Kč
6 050,00 Kč
600,00 Kč
2 611,00 Kč
2 420,00 Kč
51 915,60 Kč

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

526 070,55 Kč
-586 296,19 Kč
- 60 225,64 Kč

K 31. 12. 2014
K 31. 12. 2015
Stav na běžném účtu
343 478,75 Kč
77 125,11
Stav na hotovosti
4 316,00 Kč
10 444,00 Kč
Celkem
347 794,75 Kč
87 569,11
Rozdíl 260 225,64 Kč. Z toho 200 000 Kč dotace JmK byla připsána na účet v roce 2014 s určením na
akce roku 2015.

V Brně 20. ledna 2016

Ing. Miloslav Hlaváček, předseda správní rady

Zpráva kontrolní komise
Dne 8. 6. 2016 byla provedena revize hospodaření a veškeré dokumentace Sdružení na podporu
talentované mládeže České republiky, z. s.. Správní rada vede účetní doklady a dokumentaci
systematicky a dbá na účelné vynakládání finančních prostředků, jimiž Sdružení disponuje.
Všechny akce Sdružení i provoz organizace jsou náležitě zdokumentovány a vyúčtovány.
Doporučení:
Využívat nadále profesionálního daňového poradenství se zřetelem k nárokům orgánů finanční správy.
Závěr:
Na základě provedené revize nebyly shledány v hospodaření za rok 2015 ani v organizaci činností
Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. žádné nedostatky.
Brno, 8. 6. 2016

PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
předseda kontrolní komise

PaedDr. Vladimír Šimíček
člen kontrolní komise

PaedDr. Oldřich Kovář
člen kontrolní komise

