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Jsme vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do škol globál-

ní rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům s výukou aktuálních témat dneška a 

zároveň o tématech otevřeně mluvíme s žáky a informujeme o nich veřejnost. 

Podporujeme tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dě-

ní kolem sebe. 
 

Vizí ARPOKu je podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, 

která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá  Propojenost a Komplex-

nost světa a přijímá svůj díl Odpovědnosti.  

 

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost) 

Vzdělávání, které přináší jiný 

pohled na svět 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

Kdo jsme Za podporu děkujeme 

Naše činnost by nebyla možná bez aktivní pomoci zaměstnanců, dobrovolníků, 

stážistů, zapojení škol a bez podpory institucí a dalších dárců. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 v číslech 
Provázeli jsme 12 Světových škol na jejich cestě za získáním či udržením si 

titulu Světová škola. 

Pro žáky 7 škol jsme připravili 6 Živých knihoven. 

Do Týdne globálního vzdělávání se zapojilo 5 škol, které zrealizovaly 8 

žákovských projektů. 

V mateřských, základních a středních školách naši lektoři odučili 31 výuko-

vých programů pro 727 dětí a žáků, 36 tematických dnů pro 728 žáků. 

Celkem 48 pedagogů se účastnilo seminářů na téma Živá knihovna jako me-

toda výuky a Diskuze ve výuce.  

Na čtvrtém ročníku konference Učíme o globálních souvislostech se inspi-

rovalo 60 pedagogů. 

Vydali jsme 2 publikace: Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglic-

kého jazyka a sborník z konference Učíme o globálních souvislostech IV. 

Veřejnosti jsme nabídli cyklus 8 besed s odborníky na rozvojovou a humani-

tární pomoc – Rozvojové večery, kterých se účastnilo 467 návštěvníků.  

Na Pedagogické fakultě UP jsme realizovali 2 lekce na Katedře společenských 

věd a 6 lekcí na Katedře primární a preprimární pedagogiky. 

V září 2018 jsme na www.arpok.cz/eshop uvedli do prodeje vlastní kolekci 

pytlíků na bezobalové nákupy, kterou pro nás šije chráněné dílna Wood-

Season.cz.  

Pravidelně posilujeme týmového ducha na společných obědech a snídaních.   

Pro ARPOK pracovalo 8 zaměstnanců, 11 dobrovolníků a 3 stážisté.  

Rozbili jsme 1 zvonek, smontovali jsme 4 nové židle a posílili jsme tělo při 263 

sportovních aktivitách. V našem týmu přišlo na svět 1 miminko. 

http://www.arpok.cz/eshop


 

ŽIVÉ KNIHOVNY  

Při organizaci Živých knihoven jsme se zabývali tématy stereotypů a předsudků. 

Vytvořili jsme metodickou příručku s názvem Živá knihovna a její možné 

využití v hodinách anglického jazyka. 

   

Pro pedagogické pracovníky jsme zorganizovali semináře, na kterých se sezná-

mili s metodou Živé knihovny. Mohli si vyslechnout zajímavé příběhy lidí (tzv. 

Živých knih) a také se seznámili s tím, jak lze metodu využít během výuky čes-

kého a anglického jazyka, popř. v jiných předmětech. Na seminářích Konstruk-

tivní a respektující komunikace jsme představili, jak diskutovat o citlivých téma-

tech, jako je např. multikulturalita, migrace či integrace a jak řešit náročné situ-

ace, které mohou při výuce nastat. 

 

 

 

 

 

Živá knihovna 

pro veřejnost  

v Olomouci 

 

Autor: 

archiv ARPOKu 

 

 

 

 

 

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V rámci Týdne globálního vzdělávání „Mysli globálně, jednej lokálně!“ 

zapojené školy realizovaly žákovskou kampaň, která reagovala na otázku „Co 

by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším 

místem pro život?” 

Uskutečnilo se 8 kampaní na 5 školách v Olomouckém a Moravskoslezském 

kraji. Následovala panelová diskuze, na které měli žáci příležitost kampaň před-

stavit všem zapojeným školám a hostům panelové diskuze.  Pozvání do diskuze 

přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií 

UPOL, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy 

Udržitelný Palacký. S hosty diskutovalo 55 žáků. 

 

 

 

 

 

Panelová diskuze 

“Mysli globálně, 

jednej lokálně!” 

 

Autor: 

archiv ARPOKu 

 

 

 

 

ROZVOJOVÉ VEČERY 

Během roku 2018 jsme uspořádali 8 rozvojových večerů – besed s od-

borníky na problematiku rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. 

Témata večerů byla: fungování nemocničního zařízení v odlehlých horských 

oblastech Himalájí, vývoj a proměny poskytování rozvojové spolupráce v 

Česku, české projekty přispívající zlepšení životního prostředí ve světě, iz-

raelsko-palestinský konflikt, dobrovolnictví, kritické myšlení a práce s informa-

cemi, vývoj turecké společnosti pod vládou autoritářského prezidenta Erdoga-

na a vzestup islamistických skupin v Bosně.  

 

 

 

 

 

Rozvojový večer 

s Šimonem 

Pánkem 

 

Autor: 

archiv ARPOKu 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL ISSUES-GLOBAL SUBJECTS 

Cílem mezinárodního projektu je podporovat učitele 

2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních 

témat do výuky jejich předmětů. Aby bylo toto začleňování komplexní provedli 

jsme výzkum na zjištění potřeb pedagogů. V říjnu vznikla nová příručka „Když 

se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání“, která je 

určena učitelům. Dále se na podzim konalo mezinárodní setkání pedagogů a 

koordinátorů projektu v Trnavě, v rámci Týdne globálního vzdělávání se 

uskutečnilo 8 žákovských kampaní a v neposlední řadě začala skupina 7 

pedagogů a 3 GRV expertů připravovat nové metodické materiály do 

předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy 

společenských věd. 

 

 

 

 

 

GET UP AND GOALS! 

Mezinárodní projekt GRV zaměřený na cíle udržitelného rozvoje - SDGs. 

Cílem je, aby učitelé získali dovednosti v začleňování komplexních témat SDGs 

do výuky. Jejich úkolem je také pomáhat skupinám žáků a studentů s realizací 

osvětových miniprojektů.  

V roce 2018 bylo vybráno ke spolupráci 10 škol a zapojení učitelé se 

vzdělávali v tématu SDGs a v průřezových tématech projektu 

(gender, migrace, klimatická změna a mezinárodní nerovnosti). S žáky začali 

plánovat akce, z nichž první se uskutečnila v prosinci. Na mezinárodní úrovni 

probíhala tvorba nástrojů pro sebehodnocení žáků, se kterými byly školy 

na konci roku seznámeny a učitelé začali s pilotáží prvních výukových lekcí 

včetně hodnocení dopadů. 

Na čem jsme pracovali 

KONFERENCE Učíme o globálních souvislostech IV. 

Čtvrtý ročník konference Učíme o globálních souvislostech se konal 17. dubna 

2018. Účastníky do tématu “Obraz rozvojových zemí v médiích” zasvětila 

Zdenka Burešová prezentací „Úvod do mediální geografie“. Poté se konala 

panelová diskuze „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o něm 

učit?“. 

Pozvání přijala Zdenka Burešová z Katedry mediálních a kulturálních studií a 

žurnalistiky Univerzity Palackého, Tereza Hronová, mediální koordinátorka 

Rozvojovky a Markéta Pastorová z Národního ústavu pro vzdělávání.  

V odpoledním bloku se konaly workshopy pod vedením organizace ARPOK a 

Gymnázia Kojetín, portálu Demagog.cz, vzdělávacího programu Varianty-

Člověk v tísni a pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor Jičínská.  

 

 

Workshop  

Světová škola  

Autor:  

archiv ARPOKu 

 

 

 

SVĚTOVÁ ŠKOLA 

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reál-

ný život v globalizovaném světě. Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 

jsme provázeli dvanáct škol na cestě za získáním či udržením si titulu Světová 

školy. 

 

Co se těmto školám podařilo? 

Například studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků 

ze tří škol s problematikou předsudků vyplývajících z rolového uspořádání ve 

společnosti v rámci projektového dne I kluci pláčou. V Jindřichově se zase věno-

vali tématu vody (hospodaření, virtuální voda aj.) v rámci akce Voda nad zlato.  

Od září 2018 se do projektu zapojily 3 nové školy: ZŠ a MŠ Olomouc, Svato-

plukova 11, SOŠ obchodu a služeb Olomouc a ZŠ Npor. Loma Příbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro 

veřejnost 

Mezinárodní trh 

na ZŠ Fryčovice 

 

Autor: 

Martina Holíková 



Naše činnost by nebyla možná bez aktivní pomoci zaměstnanců, dobrovolníků, 

stážistů, zapojení škol a bez podpory institucí a dalších dárců. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva auditora je uložena v Rejstříku obecně prospěšných společností na 

www.justice.cz pod naším IČ 26842050. 

Audit provedla společnost: 

22HLAV s.r.o.  

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem 

oprávnění KAČR č. 277 

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem  

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 

odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnění KAČR č. 2092 

Zpráva auditora 

 

 

Poskytovatelé dotací v roce 2018 (v tis. Kč) 

 

Dárci v roce 2018 (v tis. Kč) 

* příspěvek byl poskytnut v roce 2017, čerpán v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme partnerům ve společných projektech, všem pedagogům a 

školám, které jsou zapojeny do našich projektů. 
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Poskytovatel Částka 

Evropská komise – projekt Global Issues-Global Subjects (GIGS) 1118 

Evropská komise – projekt Get up and Goals! (GUG) 638 

US ambasáda 39 

Česká rozvojová agentura 831 

Olomoucký kraj 150 

Statutární město Olomouc 30 

Úřad práce Olomouc 13 

Celkem 2 819 

Poskytovatel Částka   

Drobní dárci 91 

Šidlejová Petra 10 

Nadaní fond Pomozme dětem žít lépe—nadační příspěvek 60* 



 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 

 

Významné položky Výkazu zisku a ztráty: 

 

Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 485 tis. Kč 

z toho: 

- výše nákladů na mzdu ředitele včetně odvodů za zaměstnavatele 0 Kč 

- výše nákladů na odměnu členů správní a dozorčí rady  0 Kč 

 

Náklady celkem činí 3 205 tis. Kč 

z toho: 

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb   3 205 tis. Kč 

- náklady pro plnění doplňkových činností                    0 Kč 

- náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti                 0 Kč 

Účetní tabulky 

ROZVAHA 
 

 
 
 
 
 
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka  
ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je ulože-
na v Rejstříku obecně prospěšných společností na www.justice.cz pod na-
ším IČ 26842050. 
 
 
 

A K T I V A   
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního obdo-

bí 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 61 61 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 61 61 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -61 -61 

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem -61 -61 

B. Krátkodobý majetek celkem 600 961 

I. Zásoby celkem 111 17 

1. Materiál na skladě 86 0 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 25 17 

II. Pohledávky celkem 52 81 

1. Odběratelé   3 19 

4. Poskytnuté provozní zálohy 49 48 

17. Jiné pohledávky 0 14 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 406 681 

1. Peněžní prostředky v pokladně 4 5 

3. Peněžní prostředky na účtech 402 676 

IV. Jiná aktiva celkem 31 182 

1. Náklady příštích období 14 9 

2. Příjmy příštích období 17 173 

  AKTIVA CELKEM 600 961 

P A S I V A   

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního obdo-

bí 

A. Vlastní zdroje celkem 250 250 

I. Jmění celkem   358 358 

1. Vlastní jmění   100 100 

2. Fondy   258 150 

II. Výsledek hospodaření celkem -108 0 

1. Účet výsledku hospodaření 0 0 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -108 0 

B. Cizí zdroje celkem 350 711 

III. Krátkodobé závazky celkem 241 640 

1. Dodavatelé   20 15 

4. Ostatní závazky 2 3 

5. Zaměstnanci   127 135 

7. 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřej-
ného zdravotního pojištění 

59 63 

9. Ostatní přímé daně 14 16 

10. Daň z přidané hodnoty 1 0 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 391 

IV. Jiná pasiva celkem 109 71 

1. Výdaje příštích období 39 42 

2. Výnosy příštích období 70 29 

  PASIVA CELKEM 600 961 

      Skutečnost k rozvahovému dni 

      Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

A. Náklady 3205 0 3 205 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 688 0 688 

1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklado-
vých dodávek 

268   268 

2. Prodané zboží 36   36 

3. Opravy a udržování 5   5 

4. Náklady na cestovné 74   74 

6. Ostatní služby 305   305 

III. Osobní náklady 2485 0 2485 

10. Mzdové náklady 1906   1 906 

11. Zákonné sociální pojištění 579   579 

V. Ostatní náklady 21 0 21 

19. Kursové ztráty 10   10 

20. Dary 1   1 

21. Manka a škody 1   1 

22. Jiné ostatní náklady 9   9 

VII. Poskytnuté příspěvky 11 0 11 

28. 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčto-
vané mezi organizačními složkami 

11   11 

  Náklady celkem 3205 0 3205 

B. Výnosy 3205 x x 

I. Provozní dotace 2820 0 2820 

1. Provozní dotace 2820   2 820 

II. Přijaté příspěvky 82 0 82 

3. Přijaté příspěvky (dary) 142   142 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 243   243 

  Výnosy celkem 3205 0 3205 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 


