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Výroční zpráva o činnosti  

rok 2014 

 

 

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která 

působí na trhu od r. 2012.  

 

Identifikace společnosti: 

 

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání o.p.s.  

identifikační číslo: 281 54 975  

sídlo: Písek Pražské Předměstí, Vladislavova 250, PSČ 397 01.  

právní forma: obecně prospěšná společnost 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, datum vzniku: 21. 3. 2012 .  

Zakladatel: Institut pro rozvoj občanské společnosti, o.s., se sídlem Žižkova 114, 384 22 

Vlachovo Březí, IČ 222758259.  

 

Orgány společnosti: 

 

Ředitelka, správní rada, dozorčí rada. 

Orgány pracují od svého vzniku ve stejném složení. 

 

Ředitelka: 

Mgr. Ludmila Půbalová 

Jménem společnosti jedná ředitel samostatně. 

 

Správní rada 

Předseda správní rady:  

Mgr. František Fořt  

 

Členové správní rady: 

PaedDr. Ivana Bečvářová 

Radovan Polanský 
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Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady: 

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. dr.h.c.  

 

Členové dozorčí rady:  

JUDr. Josef Knot 

Alexandra Zajíčková 

 

Poslání společnosti: 

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (dále jen CAVDV) vytváří 

činnost v souladu s účelem, pro které bylo založeno, a to: 

• činnostmi v sociální oblasti, v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních 

služeb, ochrany životního prostředí a dalších služeb poskytovaných ve veřejném 

zájmu,  

• ochranou morálních a etických hodnot, udržitelného rozvoje, historického a kulturního 

dědictví a tradic, 

• ochranou přírody a krajiny. 

 

CAVDV za tímto účelem pořádá pracovní setkání, odborné kurzy, školení, semináře, 

workshopy, konference a jiné vzdělávací aktivity, včetně lektorské činnosti a realizace 

programů dalšího vzdělávání, realizuje provádění aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, včetně šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování. Jednou z hlavních 

rolí CAVDV je přenést nové znalosti a metodické i odborné dovednosti svých lektorů do 

vytvářených výukových modulů vzdělávacích programů v různých oblastech. Součástí 

činnosti je i pořádání zahraničních cest k výměně zkušeností z dosaženého poznání ve 

výzkumu, vývoje a zavádění inovací.  

 

Aktivity společnosti  

 

1) Další profesní a občanské vzdělávání  

a) Projekt  Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí 

b) Semináře pro odborníky z oblasti IT 

c) Další vzdělávánání pedagogických pracovníků, CAVDV získalo akreditaci MŠMTČR a 

působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, CAVDV se zaměřuje ve 

spolupráci s partnery především na oblast informačních technologií, sociální oblast a oblast 

environmentu. Akreditace, viz. příloha 

 

2) Výchova mladých odborníků 

a) Projekt Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování 

b) Stáže ve firmách 

 

3) Další činnost  

a) poskytování poradenství a lektorských služeb 

b) spolupráce s dalšími organizacemi 
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c) příprava dalších projektů 

 

AD1 - Další profesní a občanské vzdělávání  

 

Projekt  

1) Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí 

Poskytovatel: MŠMT ČR 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0063 

Doba trvání 1.7.2014-30.6.2015 

Partnerství: Vyšší odborná škola a Střední škola, Emy Destinové 395, České Budějovice 

 

Projekt předpokládá proškolení obyvatelstva ve vybraných lokalitách Jihočeského a 

Plzeňského kraje v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň 

zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce. Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na 

následující oblasti: 

- právní vzdělávání v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, tak, aby občané znali svá 

práva a povinnosti;    

- finanční gramotnost, tak, aby občané uměli řídit rodinný rozpočet a dokázali předcházet 

např. exekucím, osobnímu bankrotu;    

- základní počítačové dovednosti,  

- základy podnikání, které může v menších obcích pomoci obyvatelům nalézt uplatnění na 

trhu práce. 

- spotřebitelskou gramotnost, na orientaci na trhu, rozpoznání cenových praktik. 

 

Cílem projektu je rozvoj obecných kompetencí ekonomicky aktivních obyvatel malých sídel, 

které obvykle nejsou přímo podporovány zaměstnavateli, ti naopak nadále preferují další 

vzdělávání svých zaměstnanců v oblastech, majících přímou vazbu na zvyšování kvalifikace, 

tedy přímých profesních kompetencí. 

Projekt předpokládá proškolení obyvatelstva ve vybraných lokalitách Jihočeského a 

Plzeňského kraje (obce/města do 2 tis. obyvatel v základních dovednostech nezbytných v 

běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce, celkem 25 kurzů 

minimálně 3x se opakujících a 15 workshopů.  

 

Klíčové aktivity:  

• Propagační kampaň formou workshopů 

• Vzdělávací programy formou multimediálních učeben 

webové stránky projektu: http://www.obcanskevzdelavani.eu/ HYPERLINK 

"http://www.obcanskevzdelavani.eu/"  

 

 

 

 

 

http://www.obcanskevzdelavani.eu/%20HYPERLINK%20%22http:/www.obcanskevzdelavani.eu/%22%A0
http://www.obcanskevzdelavani.eu/%20HYPERLINK%20%22http:/www.obcanskevzdelavani.eu/%22%A0
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AD2 - Výchova mladých odborníků 

 

Projekt 

Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování 

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0027 

Poskytovatel: MŠMT ČR 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Doba trvání 1.9.2014-31.7.2015 

Partnerství: Střední škola a VOŠ Březnice, Střední zemědělská škola Písek, Střední škola 

chovu koní a jezdectví Kladruby n.L. 

 

Projekt vychází z monitoringu školního prostředí zúčastněných škol. Výuka odborných 

předmětů bude zkvalitněna využitím zřízených středisek praxe (např. cvičná stěna) a inovací 

praktického vyučování. Školy získají nové možnosti pro realizaci praktického vyučování žáků 

. Výstupy z praxe jsou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb 

zaměstnavatelů, partnerů školy a spolupracujících institucí. Veškeré činnosti jsou 

uskutečňovány pod dohledem odborných garantů, odborníků z praxe a zástupců odborné 

veřejnosti. K naplňování zásady spojení teorie a praxe ve výuce přispěje realizace odborných 

krátkodobých praxí a zapojení odborníků z praxe i partnerů projektu.   

Cílem projektu je podpořit navázání nových partnerství zúčastněných škol a zaměstnavatelů 

pro účely realizace praktického vyučování, navázání a rozšíření jejich spolupráce a 

rozvíjet  střediska vlastní odborné praxe, a to vše za pomoci individuálních forem podpory 

pomocí mentorství/účasti odborníků z praxe. Tímto jsou záměry projektu zcela v synergické 

vazbě se záměry IPn POSPOLU, tj.realizovat odbornou praxi na pracovištích zaměstnavatelů 

tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru při naplňování 

profilu absolventa; ověřit teoretické znalosti daného oboru v praxi se zaměřením na budoucí 

zkrácení adaptačního procesu ve firmě; získávané vědomosti, dovednosti a kompetence žáků 

srovnávat s požadavky trhu práce; realizovat kooperaci mezi odborníky z praxe a učiteli 

odborných předmětů, upravovat profil absolventa v ŠVP s ohledem na požadavky 

zaměstnavatelů; využívat technologické vybavení zaměstnavatelů při odborné praxi žáků; 

rozvíjet návyky související s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci na pracovišti 

zaměstnavatelů. 

 

Klíčové aktivity:  

• Centra praktického vyučování 

• Realizace krátkodobých praxí a odborných workshopů 

• Analýza možností zajišťování praktického vyučování daného oboru vzdělání v oboru 

• Zapojení odborníků z praxe do praktické výuky.  
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Stáže ve firmách – vzdělávání praxí  

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, 

je realizátorem tohoto projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost 

získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým 

absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí 

nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.  

Naše společnost měla tu možnost zaměstnat 3 stážisty. Stáž trvala pokaždé 3 měsíce. Na stáži 

měly možnost se stážistky zapojit a vykoušet si chod společnosti, získat praxi v oboru, který 

studují, seznámil se s prostředím společnosti a propojit i své teoretické znalosti s praxí.  

Stážistky: 

Vendula Nováčková – 1. 9. 2014 – 1. 12. 2014. 

Iveta Weisová – 15. 11. 2013 – 14. 2. 2014 

Veronika Cenková – 15. 11. 2013 – 14. 2. 2014 

 

AD3 - Další spolupracující organizace 

Technologické centrum Písek - spolupráce v oblasti IT, příprava projektu do Central Europe 

Edu Pro Písek - spolupráce na řízení a monitoringu projektů 

Klub ekologické výchovy - příprava aktivit v oblasti DVVP, environmentu 

Vodohospodářský klastr - příprava projektu do CENTRAL Europe 

Písecká zdravotní, a.s. - Psychiatrická léčebna U Honzíčka - příprava projektu Norské fondy, 

Psychiatrická péče 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice - příprava projektu Norské 

fondy, Psychiatrická péče, Péče o děti 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek - příprava projektu 

Norské fondy, Psychiatrická péče, Péče o děti 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně - příprava projektu 

Norské fondy - Péče o děti 

 

 

 

 

 

V Písku 10.1 2014     Mgr. Ludmila Půbalová 

       ředitelka o.p.s. 

 

Přílohy: 

Akreditace MŠMT 

Výkaz zisků a ztráty za společnost 

Výkaz zisků a ztráty za jednotlivá střediska 

Rozvaha 

 


