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1. Představení organizace:

Nadační fond Prague Post Endowment Fund (PPEF) založen v roce 1992 je zapsán v

nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 235.

Sídlo organizace: Zborovská 58, 150 00 Praha 5

Telefon.: +420 736 765 154

E-mail: education@ppef.cz

Webové stránky: www.ppef.cz

IČO: 48548987

DIČ: CZ48548987

Číslo účtu: 178022282/0300 u ČSOB, pobočka Lazarská 6, Praha 1

Hlavní cíle organizace:

Podporovat vzdělávání a zvyšovat kvalitu výuky anglického jazyka přes organizaci

Ministerstvem  školství  akreditovaných  jazykových  kurzů.  Cílem  je  školit  učitele

anglického  jazyka  tak,  aby  byli  následně  efektivně  schopni  předat  jazykové

dovednosti svým studentům, pro které je cizojazyčnost  klíčová.  Dále podporujeme

toleranci  a  mezinárodní  porozumění  skrze  Ministerstvem  školství  akreditované

semináře o Multikulturní výchově a u učitelů i žáků tak povzbuzujeme mezinárodní

myšlení a aktivní a zodpovědné zapojení do komunit.
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Správní rada:

Alena Fialová

Předseda správní rady 

Hana Pexová

Člen

Karolína Tučková

Člen

Zaměstnanci:

Šimona Huitric, ředitelka

Ivana Křížová -  účetnictví

Saša Davila – design materiálů 

Andrea Deutschová – mzdová účetní

Daniela Clarke – lektorka kurzů

Dobrovolníci :

Ladislav Vacek – webmaster

Alžběta Müllerová

Eva Jeřábková

Anna Vaňková

Kristýna Machová
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2. Z nadační práce v roce 2015:

2.1 Grab the Reader 

Od roku 2011 se nadační fond věnuje vytváření anglických knihoven na základních a

středních  školách.  Tento  projekt  je  pokračováním aktivit  nadačního  fondu s cílem

zvyšovat  kvalitu  výuky  angličtiny  v České  republice.  Školy,  které  jsou  v rámci

projektu podpořeny vybíráme na základě výběrového řízení – hodnotíme využití knih,

práci s knihami v hodině a ve volnočasových aktivitách žáků.

Školy v České republice mají jen omezené množství prostředků na nákup pomůcek

pro vyučování, které navíc každým rokem klesá. Protože Nadační fond Prague Post

dlouhodobě podporuje výuku anglického jazyka, rozhodli jsme přispět k vybudování

anglojazyčné knihovny na vybraných školách v ČR.

V roce 2015 nejdříve proběhlo vyhlášení výsledků čtvrtého kola projektu, v rámci

kterého jsme vybudovali anglojazyčné knihovny. Vybraným školám byly poskytnuty

tituly z řady Macmillan Explorers

Ze všech žádostí byly vybrány a podpořeny tyto školy:

ZŠ a MŠ Tisá
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo
Biskupské Gymnázium Ždar nad Sázavou

Grab The Reader čtvrtý ročník v médiích:

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-skolaci-v-tise-dostali-stovku-knih-v-
anglictine-20150521.html

http://zpravodaj.tisa.cz/skola-vyhrala-knihy-v-projektu-grab-the-reader/d-1065

V říjnu roku 2015 pak bylo  vyhlášeno jubilejní  páté  projektu,  v rmci  něhož jsme
navýšili počet vybraný škol na pět. 

Hlavním partnerem tohoto projektu je vydavatelství Macmillan Education
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2.2 Seminář Refresh Your Teaching Skills

Nadační  Fond Prague Post  je  akreditován  MŠMT k provádění  dalšího  vzdělávání

pedagogických  pracovníků  na  základě  zákona  č.563/2004  sb.  o  pedagogických

pracovnících (akreditace MŠMT č.j. 13557/2011-25-239).

20.ledna 2015 se konal seminář pro učitele anglického jazyka s názvem Refresh Your

Teaching Skills a pod vedením skvělé lektorky Daniely Clarke se zúčastnilo téměř 40

učitelek a učitelů z celé České republiky. Seminář se konal v prostorách Amerického

centra v Praze.

Cílovou skupinou semináře byli učitelé druhého stupně základních škol. Zabýval se

třemi klíčovými oblastmi (gramatika, slovní zásoba, mluvení), které je třeba neustále

zlepšovat.  Svým účastníkům nabídl  vzdělávací  řešení  v  těchto  oblastech,  a  to  jak

teoretické, tak praktické.
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2.3. Podpora základní a mateřské školy při Fakultní Thomayerově nemocnici 

V  roce  2015  bylo  správní  radou  Nadačního  fondu  schváleno  rozhodnutí  o

pokračování podpory MŠ a ZŠ při fakultní Thomayerově nemocnici, kde se učitelé a

učitelky starají o dlouhodobě hospitalizované děti a jejich výuku.

Nadační fond Prague Post poskytl škole finanční prostředky na zajištění chodu školy a

školky  o letních prázdninách, kdy tyto prostředky chybí.  Dar byl využit na nákup

pomůcek,  hraček  a  činnosti  spojené  s prázdninovým  provozem  v červenci  a

srpnu 2015.

Celková výše darovaných prostředků za rok 2015 činila 20 000 Kč.

Šimona Huitric, ředitelka PPEF (vlevo) a Alexandra Khodlová, učitelka ze ZŠ a MŠ

při Thomayerově nemocnici v Praze.
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2.4. Soutěž o nejlepšího učitele angličtiny 2015

Do šestého roníku projektu bylo nominováno necelých 50 uchazeček a uchazečů o
cenu. Učitelé jsou nominováni svými kolegy, studenty, řediteli škol, přáteli i rodiči.
Jednotlivci pak dostali zadání k vypracování, které společně s profesním životopisem
a videonahrávkou z hodiny poslali zpět do PPEF k posouzení. 

Výherci dostali věcné ceny od partnerů a finanční bonus. 

Za výjimečnou pedagogickou práci byly na základě hodnocení týmu Nadačního 
Fondu Prague Post oceněny:
 
Mgr. Eliška Dordová působící na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb, p.o.,
Frýdek-Místek
Carolyn Brown ze Sunny Canadian International School v Praze
Lindsay Kawecki ze Základní školy Angel v Praze
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3. Získávání finančních prostředků – granty a partneři PPEF

Díky našim sponzorům a dárcům můžeme realizovat vzdělávací projekty pro učitele a

jejich žáky po celé ČR.

Děkujeme společnosti  Macmillan  Education  za podporu projektu Grab the Reader

věnováním veškeré literatury do anglických knihoven.

Děkujeme Americké ambasádě za bezplatný pronájem prostor v Americkém centru v

Praze v rámci organizace semináře Refresh Your Teaching Skills. 

Děkujeme společnosti  Copy General,  která  každoročně věnuje PPEF finanční  dar,

v rámci  kterého  PPEF  bezplatně  realizuje  kopírování  a  tisk  všech  dokumentů

potřebných pro realizaci projektů Nadačního fondu Prague Post.

Všechny projekty Nadačního fondu Prague Post jsou hrazeny z výnosů naší hlavní

fundraisingové akce, kterou je charitativní softballový turnaj Heavy Hitters Charity

Softball Tournament for Education. 
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4. Heavy Hitters Charity Softball Tournament for Education 2015

PPEF  dvakrát  ročně  organizuje  softballový  turnaj,  na  kterém  se  setkávají  týmy

reprezentující mezinárodní obchodní komunitu. Výtěžkem z organizace turnaje PPEF

získává finanční prostředky, které alokuje na vzdělávací projekty. 

Jarní turnaj se konal 2. a 3 května 2015 v Praze a zúčastnilo se ho 12 týmů. Nadační

fond při něm získal 134 000 Kč, náklady činily 56 500 Kč.

Podzimní turnaj se konal 3. a 4. října 2015 zúčastnilo se ho 8 týmů. Nadační fond na

turnaji získal 80 000 Kč, náklady činily 30 000 Kč.
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Děkujeme všem partnerům turnaje!
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http://bohemiabagel.cz/
http://www.subwaysandwiches.cz/
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http://www.cmcpraha.cz/
http://www.partystan-rent.cz/


Nadační  fond Prague Post  Endowment  Fund naplňuje své poslání  díky podpoře a

pomoci řady českých i zahraničních dárců a partnerů. Děkujeme všem, kteří nás v

roce 2015 podpořili a umožnili nám tak podílet se na vzdělávání v České republice.
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5. Účetní uzávěrka

Výkaz zisku a ztráty a rozvahu přikládáme v samostatných přílohách.

Zpracovala:

Šimona Huitric, ředitelka

Jaroslav Čišovský, účetní
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