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

ní rozvojové vzdělávání (dále GRV). Pomáháme učitelům s výukou aktuálních té-

mat 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 dění 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 2020 

Kdo jsme Podporujeme 

Cíle udržitelného rozvoje 

Rok 2020 v číslech 
Provázeli jsme 15 škol na jejich cestě za získáním či udržením titulu Světová 

škola   

Do Týdne globálního vzdělávání se zapojilo 9 škol, které zrealizovaly onli-

ne úkoly s tématikou odpadů. Online panelové diskuze se zúčastnilo 7 škol,  

17 pedagogů a 69 žáků.  

Kvůli uzavřeným školám odučili na základních školách naši lektoři pouze  

5 tematických dnů pro 90 žáků. Uvolněný čas a kapacity jsme využili k revizi 

programů  

Celkem 196 pedagogů se účastnilo našich seminářů a webinářů, 29 v rámci 

projektu „Get up and Goals“, 108 v rámci projektu „Global Issues- Global Sub-

jects“ a 59 v rámci konference „Učíme o globálních souvislostech“.  

Na šestém ročníku konference „Učíme o globálních souvislostech“ se 

zúčastnilo 59 pedagogů a zástupců dalších vzdělávacích institucí. 

Vydali jsme 1 brožuru „Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?“  

a připravovali jsme třídílnou učebnici „Světové dějiny lidstva“ včetně meto-

dické příručky. 

Na Pedagogické fakultě UP jsme realizovali 4 vstupy pro studenty různých 

učitelských oborů. Dále jsme představili globální rozvojové vzdělávání a naši 

činnost na mezinárodní konferenci Educhange, během Letní školy výchovy 

k občanství a dějepisu a na Veletrhu environmentální výchovy. 

Pro ARPOK pracovalo 8 zaměstnanců, 3 lektorky a 4 stážistky.  

Nakoupili jsme nová sluchátka, pořídili webkameru a vyměnili nám okna v kan-

celáři; posílili jsme tělo při 268 sportovních aktivitách, vypili 240 g kávy 

týdně a našli majitele pro1 řasokouli   

Fairtrade 

Fairtrade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož  

cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Fairtrade představuje spravedlivější 

obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu pro-

středí. Fairtradové suroviny pěstují především drobní pěstitelé v zemích globálního Jihu 

(země Afriky, Asie a Latinské Ameriky). Jedná se o kávu, čaj, třtinový cukr, kakao, banány, 

rýži a obilniny, koření nebo také bavlnu či řezané květiny. 

V září 2015 se státy OSN dohodly na programu transformace světa k udržitelnosti.   

Tento program stojí na 17 konkrétních Cílech udržitelného rozvoje (běžně se ozna-

čují zkratkou SDGs, která vychází z anglického termínu Sustainable Development Go-

als). Hlavním smyslem SDGs je, aby všichni lidé na světě mohli žít důstojný život bez chu-

doby, hladu a nerovnosti a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Jsme první generací, která 

může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může za-

bránit nejhorším dopadům globální klimatické změny. 



MEZINÁRODNÍ PROJEKT 

„GLOBAL ISSUES—GLOBAL SUBJECTS“ 

Cílem mezinárodního projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně  

ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky.  

V roce 2020 jsme se věnovali především metodickým seminářům a webinářům 

se zaměřením na GRV v matematice, češtině a občanské výchově. K tomu 

vznikly tzv. Hodnotící nástroje pro výuku globálních témat. Předmětově zamě-

řený přístup ke GRV jsme představili například na našem kulatém stole pro 

aktéry ve vzdělávání nebo na veletrzích, konferencích či letních školách, do 

rukou pedagogů se tak dostalo 1 143 metodických příruček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT  

„GET UP AND GOALS!“ 

Mezinárodní projekt si klade za cíl podpořit pedagogy v začleňování komplex-

ních témat Cílů udržitelného rozvoje do výuky. Jejich dalším úkolem je také 

pomáhat skupinám žáků s realizací osvětových miniprojektů. 

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s pedagogy a žáky z 10 škol. Peda- 

gogové se vzdělávali na seminářích a předávali zkušenosti formou školení svých 

kolegů ve sborovnách. I přes pandemickou situaci žáci naplánovali a uskutečnili 

osvětové akce pro veřejnost v okolí své školy. Pro učitele jsme připravovali 

učebnici Světové dějiny lidstva včetně metodické příručky. 

 

 

 

SVĚTOVÁ ŠKOLA 

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život  

v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – 

zjišťuj – jednej. 

Ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 jsme provázeli patnáct škol na cestě 

za získáním či udržením titulu Světová škola. Tyto roky přinesly více výzev, než 

všichni očekávali. Udílení titulů Světová škola se z června přesunulo do listopa-

du a titul získaly ZŠ a MŠ Choryně a ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÝ PROJEKT 

 
AKTIVNÍ OBČANSTVÍ  

V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

Projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků ve škole  

i mimo ni a podporuje také mezipředmětové vazby. Vede žáky i jejich učitele  

k hledání řešení problémů, která vedou k udržitelnosti planety a podporují 

globální odpovědnost.  

Do projektu je zapojeno 12 škol (3 střední a 9 základních) z Olomouckého, 

Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Cílem žákovských týmů je zrealizo-

vat v projektu dvě kampaně pro veřejnost. Učitelé se účastní série seminářů  

a proškolí také své kolegy. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.  

Projekt realizujeme od října 2020 do září 2022. 

Na čem jsme pracovali 

KONFERENCE 

„UČÍME O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VI.“ 

Tématem 6. ročníku konference byl „Plán pro příští dekádu“ – tedy diskuze 

nad tím, jak přispět k plnění Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Akce se 

uskutečnila 25. 8. 2020 v Olomouci v Uměleckém centru UP. 

Pozvání přijal Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, který 

představil Cíle udržitelného rozvoje a zaměřil se na výhled plnění daných cílů 

do roku 2030. Na něj navázal publicista Daniel Tichý, autor filmů “Klima mění 

Česko” a “Česko chrání klima”, který se zaměřil na příklady dobré praxe  

v oblasti klimatických opatření. Odpolední čas vyplnily workshopy našich lek-

torek – „Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně“ a „Get up 

and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy“. Konferenci uzavřela 

učitelka Monika Olšáková ze ZŠ a MŠ Janovice (laureátka Global Teacher Pri-

ze 2019) s konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi. 

Konference přilákala 59 učitelů a zástupců dalších vzdělávacích institucí. 

 

 

 

 

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve dnech od 16. do 20. listopadu se konal v různých zemích Evropy další roč-

ník Týdne globálního vzdělávání. Zapojení ARPOKu do této akce probíhalo ve 

dvou rovinách: 1. spolupráce při organizaci národní akce Festivalu GRV 

s názvem „Klima se mění. A my s ním“ a 2. realizace vlastní panelové diskuze.  

Letošní ročník jsme se rozhodli věnovat tématu odpadu – jeho vzniku, třídění, 

snižování množství a konceptu zero waste. Hlavní myšlenkou panelové disku-

ze bylo předat žákům a učitelům praktické příklady, jak ve svém životě a ve 

škole mohu snižovat tvorbu odpadů.  Panelová diskuze se uskutečnila online  

a byla živě odvysílána 19. 11. 2020 od 8:30 do 11:30 hodin. V tento čas se jí 

zúčastnilo celkem 7 škol, 17 pedagogů a 69 žáků.  

Hosty byli Štepán Vaškevič z Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN, žáci ze 

základní školy Fryčovice, pozvání přijala také bloggerka Veronika Bernard alias 

WEEF a sestry Anička a Eliška Víravovy alias Sestry v akci za záchranu života, 

které se snaží žít bezobalovým životem.  

Panelovou diskuzi je možné zhlédnout na tomto odkazu: https://bit.ly/3cd8ik1  

Zahájení  konference 

„Učíme o globálních 
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Autor: archiv ARPOKu 

Seminář pro učite-

le ze zapojených 

škol. 

8. 1. 2020.  

Autor:  

Jakub Wittka 

https://bit.ly/3cd8ik1


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

stážistů, zapojení škol a bez podpory institucí a dalších dárců. Všem 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. Filip Konětopský, oprávnění KAČR č. 2449 

Zpráva auditora 

 

 

Poskytovatelé dotací přijatých peněžně v roce 2020 (v tis  Kč) 

 

Dárci v roce 2020 (v tis  Kč) 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli nás v roce 2020 podpořit  

Máme radost, že nám věříte a  fandíte GRV s námi!  

 

 

 

Finanční zpráva Za podporu děkujeme 

ARPOK, o.p.s. 

U Botanické zahrady 828/4 

779 00 Olomouc 

 

T: 581 111 907 

W: www.arpok.cz 

E: info@arpok.cz 

F: www.facebook.com/ARPOK.Olomouc 

ISBN 978-80-908029-4-0  

Poskytovatel Částka 

Evropská komise – projekt Global Issues-Global Subjects (GIGS) 766 

Evropská komise – projekt Get up and Goals! (GUG) 1 007 

Česká rozvojová agentura 964 

Olomoucký kraj 150 

Celkem 2 887 

Poskytovatel Částka   

Nadace OSF 11 

Drobní dárci 91 

Děkujeme partnerům ve společných projektech, všem pedagogům 

a školám, které jsou zapojeny do našich projektů  



 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 

Významné položky Výkazu zisku a ztráty: 

 

Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 060 tis  Kč 

z toho: 

- výše nákladů na mzdu ředitele za výkon funkce včetně  

   odvodů zaměstnavatele            0 Kč 

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

  

Náklady celkem činí 2 991 tis  Kč 

z toho: 

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 2 991 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 období 

A. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 59 44 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 66 66 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 66 66 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -7 -22 

7. 
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a 

souborům hmotných movitých věcí 
-7 -22 

B. Krátkodobý majetek celkem 1676 2744 

I. Zásoby celkem 10 6 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 10 6 

II. Pohledávky celkem 4 4 

4. Poskytnuté provozní zálohy 4 4 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1199 2729 

1. Peněžní prostředky v pokladně 13 3 

3. Peněžní prostředky na účtech 1186 2726 

IV. Jiná aktiva celkem 463 5 

1. Náklady příštích období 9 5 

2. Příjmy příštích období 454  

  AKTIVA CELKEM 1735 2788 

P A S I V A   
Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 388 454 

I. Jmění celkem   352 452 

1. Vlastní jmění   100 100 

2. Fondy   252 352 

II. Výsledek hospodaření celkem 36 2 

1. Účet výsledku hospodaření 0 2 

2. Hospodářský výsledek ve  řízení 36  

B. Cizí zdroje celkem 1347 2334 

III. Krátkodobé závazky celkem 319 440 

1. Dodavatelé   11 2 

4. Ostatní závazky 2 2 

5. Zaměstnanci   174 147 

7. 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění 
86 81 

9. Ostatní přímé daně 29 28 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  160 

22. Dohadné účty pasivní 17 20 

IV. Jiná pasiva celkem 1028 1894 

2. Výnosy příštích období 1028 1894 

  PASIVA CELKEM 1735 2788 

      Skutečnost k rozvahovému dni 

      
Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem 

A. Náklady 2992  2992 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 896  896 

1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových 

dodávek 
191   191 

2. Prodané zboží 5   5 

4. Náklady na cestovné 16   16 

6. Ostatní služby 684   684 

III. Osobní náklady 2060  2060 

10. Mzdové náklady 1625   1625 

11. Zákonné sociální pojištění 435   435 

V. Ostatní náklady 10  10 

20. Dary 2   2 

22. Jiné ostatní náklady 8   8 

VI.  
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 

opravný 15  15 

23.  Odpisy dlouhodobého majetku 15  15 

VII. Poskytnuté příspěvky 10  10 

28. 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami 
10   10 

  Náklady celkem 2991  2991 

B. Výnosy 2993  2993 

I. Provozní dotace 2887  2887 

1. Provozní dotace 2887   2887 

II. Přijaté příspěvky 38  38 

3. Přijaté příspěvky (dary) 38   38 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 30   30 

 Tržby za vlastní výkony a za zboží 30  30 

IV. Ostatní výnosy 38  38 

8. Kursové zisky 38  38 

  Výnosy celkem 2993  2993 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 0 2 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 2 0 2 


