Vize obecně prospěšné společnosti Portedo o.p.s.
Cílem obecně prospěšné společnosti Portedo o.p.s. je podpora rozvoje uměleckého
vzdělávání v ČR. Společnost Portedo o.p.s. se zaměřuje na tyto čtyři okruhy činností:
1. poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých
škol, konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol,
2. podpora a zajištění propagace aktivit škol uvedených v bodě 1,
3. vytvoření a správa informačních webových stránek pro umělecké vzdělávání,
4. příprava a realizace aktivit v rámci projektů na podporu uměleckého vzdělávání.
DOTAČNÍ A GRANTOVÉ PORADENSTVÍ

V posledních letech jsou hlavním doplňkovým finančním zdrojem škol fondy Evropské unie.
Pro řadu ZUŠ je však z kapacitních důvodů obtížné účastnit se dotačních výzev z těchto
fondů. Ve většině krajů ČR nepůsobí poradenské organizace, které by nabídly specializované
služby právě pro ZUŠ. První cíl činnosti společnosti Portedo o.p.s. se snaží tuto potřebu
naplnit. Konkrétně se jedná o individuální poradenství, semináře na ZUŠ, zprostředkování
informací na webu a formou e-learningových kurzů, až po zpracování projektu „na klíč“.
PROPAGACE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Propagace uměleckého vzdělávání je jednak díky projektům a aktivitám Portedo o.p.s., kde
jsou představiváy jednotlivé umělecké obory, školy atd. Do konce roku 2018 by měla být
zahájena informační kampaň „Vzdělávání na ZUŠ je více než...“, která má za cíl podpořit
vnímání základního uměleckého školství jako nedílnou součást vzdělávání v České republice.
WEBOVÉ STRÁNKY EUROHUDEBKA.CZ

Portedo o.p.s. také provozuje webové stránky Eurohudebka.cz, které slouží jako vstupní
portál k e-learningovým kurzům, chráněné sekci pro spolupracující školy, k informacím
z oblasti pedagogiky. Webové stránky nabízí prostor pro výměnu zkušeností pomocí diskusního
fóra, v sekci Burza nápadů jsou zveřejněny typové (vzorové) projekty a příklady dobré
praxe – úspěšné projekty realizované na ZUŠ v minulosti.
PROJEKTY

Pracovníci Portedo o.p.s. zahájili spolupráci na projektech škol v rámci Šablon pro SŠ.
Připravují nabídku pro školy, které se chtějí zapojit do Šablon pro ZUŠ. Spolupracují
na dalších individuálních projektech škol. Pracovníci Portedo o.p.s. připravili projektový
záměr Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání.
Hlavní projektovou aktivitou Portedo o.p.s. je projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro
rovné příležitosti. Tento projekt získal v létě 2017 dotaci z OP VVV a jeho realizace bude
zahájena v říjnu 2017, ukončení projektu únor 2020. Projekt se zaměří na tyto oblasti:






podpora žáků se SVP v uměleckém vzdělávání,
realizace uměleckých aktivit v rámci spolupráce různých typů uměleckých škol,
pilotní aktivity pro žáky ZUŠ, konzervatoří, ZŠ a gymnázií,
vzdělávací aktivity určené učitelům a vedení škol,
návrhy úprav ŠVP z pohledu kurikulární reformy a inkluze.

O společnosti Portedo o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. byla založena dne 19. 7. 2013 zakladatelskou
smlouvou a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24. 8. 2013.
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