
 

Investice do chytrých „mozků“ je priorita 
  
Klášterec nad Ohří, říjen 2018 – Nadační fond Qiido zaměřený na podporu 
vzdělávání a rozvoj intelektově nadaných dětí podpoří i v letošním školním 
roce v roli firemního partnera pro oblast Chomutovska průmyslová firma BOS 
Automotive Products CZ. Ta je s téměř 700 zaměstnanci významným 
regionálním zaměstnavatelem. Společnost od roku 2016 finančně podporuje 
konkrétní aktivity pro nadané žáky v partnerské základní škole Qiida ZŠ 
Krátká v Klášterci nad Ohří. Za poslední dva roky firma projekt podpořila 
částkou v celkové výši 590 tisíc korun. 
 
„BOSáci jsou první firma, která investuje finančně i formou know-how do 
rozvoje intelektového bohatství ve svém kraji,“ řekla Miriam Janyšková, 
zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „Propojování školství, 
průmyslu a odborníků z praxe přinese prospěch dětem a v dlouhodobém 
horizontu i celému oboru,“ doplnila.  
 
V klášterecké základní škole firma přispívá například na výběr a diagnostiku 
intelektově nadaných žáků, na odborné konzultace rodičům, učitelům i na 
jejich další vzdělávání. Část příspěvků připadá na obohacující didaktické 
materiály a pomáhá pokrýt zvýšené náklady školy související s výukou 
nadaných žáků.  
 
Firma BOS spolupracuje s Qiidem od roku 2016. Dnes už nepodporuje jen 
žáky základní školy, ale snaží se suplovat i chybějící státní podporu 
technického vzdělávání. Ke studiu technických oborů tak motivuje děti od 
mateřských škol až po vysokoškoláky. „Podpora je různorodá. Mateřským 
školám mimo jiné nakupujeme technické stavebnice, u větších dětí jsou to 
například technické workshopy, exkurze, praxe či stáže u nás v Klášterci i na 
pobočkách naší mateřské firmy po celém světě,“ řekl Vítězslav Ernest, ředitel 
BOS Automotive Products CZ. 
 
Nadační fond Qiido usiluje o zavedení komplexní, systematické a kontinuální 
podpory u intelektově nadaných dětí (tzv. MiND) v ČR. Základním školám 
pomáhá s nastavením vzdělávací koncepce na míru tak, aby naplňovala 
specifické vzdělávací potřeby MiND žáků v oblasti IQ i EQ. Cílem jeho aktivit 
je, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, 
která bude v souladu se vzdělávací koncepcí Qiida rozvíjet kognitivní 
vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí myslících jinak. Další informace 
jsou k dispozici na qiido.cz a facebook.com/qiido.cz. 
 
Kontakt: 
Donath Business & Media      Qiido, nadační fond 
Simona Kopová       Miriam Janyšková 
GSM: 731 127 877      GSM: 606 719 778 
www.dbm.cz        qiido.cz 
www.facebook.com/DBM.CZ     facebook.com/qiido.cz 

	


