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Úvod
ASK ČR má nyní za sebou už 13 rok své činnosti.Je jedno z mnohých sdružení dětí a
mládeže, které se spojily do České rady dětí a mládeže. Občanská sdružení nemají na růžích
ustláno. Rozsah činnosti je závislý od podpory nejen státních orgánů. Bohužel, v oblasti
sponzorování jsou upřednostňovány organizace zabývající se handicapovanou, zdravotně mentálně postiženou mládež.
Hodně finanční pomoci se nedostává i lidem, kteří jsou drogově závislí. A v této
souvislosti se ptám : kdo pomůže " normální " mládeži, aby neskončila tam, kde bychom
nechtěli - drogy, kriminalita, arogance, xenofobie, rasismus atd. Domnívám se, že
protidrogová prevence a prevence kriminality má vážné mezery ve své efektivnosti.
Výše uvedené pojmenování situace ve sponzorování bylo platné nejen pro minulý rok,
ale i pro rok 2001. I v dotacích od MŠMT je to jako na houpačkách.
2000
2001
2002
3 348 384 Kč
2 697 500 Kč
2 197 151 Kč

bez výsledku výběrového řízení Zahraničí červenec - prosinec 2003

2003
1 608 000 

ASK ČR jako jediné občanské sdružení středoškolských studentů a učitelů pracující v
mimoškolních aktivitách na středních školách je bezprostředně spojeno s problémy našeho
školství. Je to především ohodnocení práce pedagogických i nepedagogických pracovníků ve
školách. Nezbývá potom času ani zájmu pracovat v dobrovolné a neplacené činnosti v
mimoškolní době. V roce 2001 se to promítlo ve snížení počtu základních článků ASK ČR a
určitém poklesu i členské základny, které pokračovalo v roce 2002 v souvislosti se zvýšením
členského příspěvku pro školní rok 2002/2003.
Nemůžeme však zůstat pesimisticky naladěni. Je třeba udělat maximum pro zvýšení
optimismu v naší práci.

Ing. Lotar Indruch
předseda ASK ČR

Obsah a zaměření
Asociace středoškolských klubů České republiky je republikovým občanským
sdružením mládeže do 26 let, zejména studentů středních škol. Členství je individuální, každý
platí členské příspěvky a aktivně pracuje v některé základní organizaci, která se nazývá
středoškolský klub. Členy Asociace mohou být i osoby starší, pokud vykonávají volené nebo
pověřené funkce.
Středoškolský klub je zřizovaný na základě schválení ve Správní radě Asociace. Klub
se dále může členit na kroužky, pracovní a zájmové skupiny.
Asociace je místem pro realizaci odborných a zájmových aktivit členů, které přispívají
k všeobecné i odborné vzdělanosti mladých lidí.
Projekt „Sdružení ASK ČR“ obsahuje činnosti, které navazují na aktivity
z předcházejících let. Jsou to především vědecko-technické i zájmové činnosti v základních
organizačních útvarech a tradiční celorepublikové programy jako:

•
•
•
•
•
•

Creative Hall
přehlídky keramických a textilních dílen
setkání a spolupráce české a slovenské středoškolské mládeže
účast na evropské (ESE) a světové (ESI) přehlídce vědecko-technické činnosti
mládeže
vydávání studentských časopisů
mezinárodní výměny

Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost a
péči společnosti.
Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyučováním. ASK ČR představuje
aktivity, které přispívají k rozvoji osobnosti a vzdělanosti mladých lidí.

Vznik, poslání a cíle ASK ČR
Dne 21. 3. 1990 bylo ustavující shromáždění Asociace středoškolských klubů
vědecko-technické činnosti ČR. Na začátku bylo 11 středoškolských klubů. Registrace na MV
ČR byla provedena dne 3. 5. 1990 č.j. VSP/1 – 34/90 – R.
V roce 1991 došlo k úpravě názvu na „Asociace středoškolských klubů České
republiky“. Organizace se otevřela různým odborným i zájmovým aktivitám středoškolské
mládeže. Další změna nastala v roce 1998, kdy se ASK ČR vyprofilovala jako zájmové
občanské sdružení mládeže do 26 let, zejména studentů středních škol. Členy ASK ČR mohou
být i osoby starší, pokud vykonávají volené nebo pověřené funkce.

Základní cíle organizace:
•
•
•
•

podporovat různé formy vědecké a technické činnosti na středních školách
umožňovat realizaci odborných a zájmových aktivit
vytvářet podmínky pro aktivní činnost středoškolských studentů
získávání finančních a hmotných prostředků pro naplnění cílů ASK ČR

Členská základna
do 18 let
19 – 26 let
27 a více
Celkem

Počet středoškolských
klubů
%členské základny do 18 let

1997
5 339
699
388
6 426

76
83%

2001
4 650
1 240
373
6 263

2002
4 400
882
260
5 542

81

72

74%

79,4%

Členská základna zaznamenala k 31.12. 2002 pokles. Podepsala se na tom i situace na
středních školách, kde řada pedagogických pracovníků si hledá honorovanou mimoškolní
činnost raději než práci zadarmo v činnosti ASK ČR. Z rozboru členské základny se ukazuje,
že kluby, které mají počet členů nad 100 osob představují 23% z počtu klubů, ale v členské
základně zahrnují 50% všech členů.
ASK ČR působí ve všech krajích České republiky kromě kraje Karlovarského.

Orgány ASK ČR
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí správní radu a revizní komisi na volební
období tří let. Předseda je volen správní radou také na dobu tří let.
Složení správní rady:
Ing. Lotar Indruch
Ing. Ján Adamus
Vladimír Beran
PhDr. Jarmila Kelnarová
Mgr. Vladimír Kojan
Jan Hosnedl
Petr Seidler
Ing. Monika Strádalová
Aleša Kymličková
Mgr. Jaromír Štrunc
Pplk. RNDr. František Zobač

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Brno
Břeclav
Bystřice nad Pernštejnem
Brno
České Budějovice
Plzeň
Ostrava
Praha
Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Moravská Třebová

předseda
člen
člen

Olomouc
Břeclav
Benešov

Revizní komise:
Ing. Hana Skoupilová
Ilona Petrová
Pavel Ruml

Organizační struktura
ASK ČR v roce 2002 měla organizační strukturu:
ústředí
středoškolský klub
základní zájmové a odborné útvary (kroužky, pracovní skupiny, redakční a realizátorské
kolektivy)
ASK ČR je členem České rady dětí a mládeže a Asociace informačních center
mládeže, Brněnského Kola - Sdružení dětí a mládeže Jihomoravského Kraje.

Typy a druhy aktivit v základních článcích
ASK ČR je občanským mládežnickým sdružením, které se zabývá odbornými i
zájmovými aktivitami, které lze rozdělit do následujících skupin:
Matematiko-fyzikální kroužky
Přírodovědné a ekologické
Kroužky výpočetní techniky a elektroniky
Sportovní a vodácké
Kulturně-vzdělávací
Pěvecké a hudební
Modelářské
Výtvarné
Praktické dovednosti
Jazykové
Celkem je registrováno 432 kroužků nebo pracovních skupin, které se schází k
pravidelným schůzkám minimálně jedenkrát týdně, některé i častěji. Pro statistické
vyhodnocení větší frekvenci schůzek neevidujeme. Pro zajímavost uvádíme, že v činnosti
ASK ČR se realizuje 45 druhů odborných a zájmových činností.
Aktivita jednotlivých klubů se odvíjí od odborného a zájmového profilu vedoucích a
mladých členů, kteří chtějí rozumně naplňovat svůj volný čas. Velké kluby, které představují
50 % členské základny, realizují větší rozsah činností. Malé kluby mají menší počet druhů
činností.

Stručné hodnocení projektů roku 2002
Projekt Sdružení – 1 900 000,- Kč
Tyto prostředky byly použity podle plánovaného rozpisu s minimální tolerancí.
Aktivity základních článků jsou uvedeny v přiložené tabulce, kde pod názvem "Volný čas"
jsou náklady pravidelných schůzek i akcí. Aktivita základních článků zahrnuje i účast dalších
studentů středních škol. Je třeba podotknout, že i mnohé provozní náklady mají charakter
volnočasových aktivit. Striktní rozlišení čerpání na provozní výdaje a volný čas je náročné.
Dotace v programu "Sdružení" vytvořila podmínky pro realizaci volnočasových aktivit
středoškolských studentů a učitelů. Celkové vynaložené náklady byly 57% z dotace. Vyplývá
z toho vysoká finanční náročnost aktivit ASK ČR. Získávání dalších zdrojů, zejména
sponzorských příspěvků, není v současné době jednoduché. Zvyšování výdajů na vyšší ceny v
oblasti cestovného, poštovného, vodného, elektrické energie a plynu představuje i snížení
počtu akcí.
Projekt Informační centrum mládeže - 70 000 Kč - od AICM
ASK ČR provozuje Informační centrum pro mládež od roku 1996. Za tuto dobu je toto
ICM zkonzolidovaným centrem, které poskytuje informace především pro mladé lidi, ale i pro
návštěvníky města Brna Ohraničení věkové kategorie pro návštěvníky neexistuje.
Obsahem činnosti je poskytování informací v písemné, ústní i internetové podobě v
rozsahu AICM. V současné době je k dispozici 106 pořadačů z toho 19 o EU.
Celý projekt ICM realizovala ASK ČR prostřednictvím svých pracovníků včetně
mzdových nároků.
Počet návštěvníků se stabilizoval v průměru na 100 osob za týden.
V roce 2002 je návštěvnost i ovlivněna uzavřením pěší trasy (v důsledku požáru ) přes
jezdící schody od nádraží na pěší trasu ul. Josefská.

Projekt ICM se realizuje po celou dobu kalendářního roku, protože tato činnost má už
několikaroční existenci.
Pozitivně se k činnosti ICM staví Statutární město Brno, jehož volení zastupitelé i
pracovníci byli v ICM a s jeho činností jsou obeznámeni. Kladně se to projevuje v poskytnutí
dotace ( 35 000,- Kč v roce 2002, oproti roku 2001, kdy bylo jen 18 000,-Kč )
V rámci propagace byl doručen na střední školy leták o ICM a v deníku Rovnost vyšel
placený inzerát. Propagaci ICM pomáhá i sporadické zveřejňování adresy v denících MF
Dnes a Právo.
Pozitivně se k činnosti ICM postavilo Statutární město Brno, který v roce 2002 zvýšil
dotaci z 18 000 na 35 000 Kč.

Projekt Zahraničí - 227 151 Kč
Plnění plánu zahraničích výměn základních článků ASK ČR byl v posledním čtvrtletí roku 2002
ovlivněn nepříznivou odezvou zahraničních partnerů na záplavy v ČR. Zahraniční partneři měli obavu
z dobré realizace dohodnutých zahraničních výměn. Ze schválených 13 výměn se uskutečnilo 9. Čtyři
výměny se neuskutečnily. Z toho tři byly s Německem a jedna s Anglií. Počet účastníků výměn bylo
484. Záměr všech uskutečněných výměn byl splněn. Setkání se slovenskými středoškoláky byl
tématicky zaměřen na studentské samosprávy, pro které se snaží ASK ČR vytvářet podmínky na
středních školách
Přidělené prostředky na členský příspěvky do EFYSO nebyly použity, protože ASK ČR v
průběhu roku 2002 z této organizace vystoupila. Důvodem byla změna členského příspěvku na 900
EUR na rok a také zvyšující se náklady na spolupráci s touto organizací. Rovněž se nepoužil členský
příspěvek na členský poplatek do OBESSU. ASK ČR v postavení pozorovatele nemuselo členský
příspěvek uhradit.

počet zúčastněných osob ve výměnách vč. čechů
země
celkem osob
Slovensko
Francie
Polsko
Maďarsko
Německo

51
120
22
123
168

Projekt Investice - 98 000 Kč
MŠMT poskytlo dotaci na pořízení jednoho kusu keramické pece v pořizovací ceně 140 000
Kč. Tato pec byla přidělena středoškolskému klubu při ISŠ v Brně, Olomoucká ul., kde velice aktivně
pracuje kroužek keramiky s názvem SUTERÉN. Spolu s ústředím ASK ČR jsou organizátory
každoročních přehlídek keramických dílen.

Další aktivity
CREATIVE HALL - Čtvrtý ročník v roce 2002 představoval zvýšení počtu studentů u
vystavovaných projektů. Zvláště pozoruhodné je zvýšení počtu vysokoškoláků ze 2 v roce 2000 na 10
v roce 2002. Samotní účastníci hodnotí tuto akci jako potřebnou a pro jejich další pokračování
v zájmové práci jako přínosnou.
Pro zkvalitnění a rozšíření Creativ Hall je zapotřebí vynaložit více finančních prostředků na
její propagaci mezi studenty.
V expozici byl také uveden mezi sponzory Jihomoravský kraj; poskytl také dotaci na tuto akci
ve výši 30 000 Kč
V roce 2002 se na Creative Hall prezentovaly kluby při SPŠ Rožnov p. Radhoštěm, ISŠ Brno,
Purkyňova, G. Liberec, SPŠ a SOU pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí. Spolu s dalšími
jednotlivci zde bylo 20 prací s 35 osobami.

TÁBORY - celkem se uskutečnily čtyři tábory:
místo
počet dní
počet osob
pořadatel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SK při Gymnázium Plzeň
Slovenské řeky
12
23
SK Prachatice
Husinec
9
24
SK Bystřice nad P.
Orlické hory
7
20
Ústředí
Suchý vrch
14
15
Celkem se zúčastnilo 82 osob ve věku do 18 let. Spolu se staršími bylo 125 účastníků.
Počet táborů se snižuje. Hlavní příčinou jsou narůstající náklady an jejich provozování.

PŘEHLÍDKA KERAMICKÝCH DÍLEN - v roce 2002 se uskutečnil už 5 ročník
tématicky zaměřený na " Pojďte s námi za pokádkou". Prezentovalo se 336 dětí s 501
výrobky. Celkem bylo zastoupeno 27 škol a školských zařízení.
Finančně akci zabezpečovalo ASK ČR s podporou Statutárního města Brna (na ceny).
Tato přehlídka přilákala mladé i starší obdivovatele kamenné krásy vytvořené dětmi. Doba
trvání výstavy : 23.-27.4. 2001

ČESKO - SLOVENSKÉ SETKÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE - ve na
Suchém vrchu u Boskovic. Celkem se zúčastnilo 80 osob. Vedle společensko- kulturních akcí
proběhly diskusní kluby.

PARTICIPACE MLADÝCH VE ŠKOLÁCH - V souladu s "Úmluvou o právech
dítěte" a "Bílou knihou" o politice v oblasti mládeže, kterou schválila Komise Evropského
společenství a ratifikovala ČR, rozvíjí ASK ČR činnost i v oblasti školských samospráv na
středních školách.
Z provedeného průzkumu o existenci studentských samospráv uskutečněného za
pomoci krajských úřadů bylo zjištěno, že tyto samosprávy jsou cca na 16% středních škol.
V roce 2002 se uskutečnil seminář o práci sudetských samospráv na kterém se
poskytly i metodické materiály. Počet účastníků byl 29. Seminář lze hodnotit pozitivně,
protože poskytnul informace nejen o problémech studentských samospráv, ale i argumenty
pro potřebu rozšiřování a právní legalizace těchto aktivit. Ředitelé středních škol můžou, ale
vůbec taky vůbec nemusí vytvářet prostor pro práci studentských samospráv.

ZAPOJENÍ ASK ČR DO ČESKÉ RADY DĚTÍ MLÁDEŽE - Z úvodu
"Strategie ČRDM do roku 2005":
"Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy
dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní,
duševní, tělesné, a sociální.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o
vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro
jejich činnost. ČRDM zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím
a institucím."
Z výše uvedeného vyplívá, že vstup ASK ČR do ČRDM v roce 1999 byl správným
krokem. Podle Stanov ČRDM má ASK ČR dva mandáty, které vykonávají v současné době
Zbyněk Šolc, tajemník ASK ČR a Jiří Kohoutek, vedoucí klubu při SOŠ Praha, Horní
Počernice. Oba splňují věkové kritérium členství do 36 let. Zbyněk Šolc je současně členem
zahraniční komise ČRDM.
Podíl ASK ČR není tak výrazný jako u jiných velkých organizací, ale i účast na
jednáních a vyslovení názorů je pro ČRDM užitečná.
V současné době je důležitým úkolem vytvoření jedné střešní organizace v ČR.
Protože jen tehdy může být ČRDM přijata do Evropské rady mládeže, kde má doposud statut
pozorovatele.

Aktivity základních článků
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity všech základních článků a členů
ASK ČR.
Základní přehled odborných a zájmových aktivit podle jednotlivých druhů je uveden
v předcházejících kapitolách.
Profilem členů základních článků, jejich vedoucích a také velikostí klubu co do počtu členů je
dáno, jaké konkrétní akce se uskutečňují. Velikost klubu je v rozmezí 10 – 385 členů. Mezi naše
největší kluby patří Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., SPŠE Rožnov, SOUŠ a SOUS Vizovice,
DM Kroměříž, Pavlákova ul. To jsou kluby, jejichž členská základna přesahuje 200 členů.
Aktivity základních článků se konají i pro neorganizovanou mládež, to je však ovlivněno
finančními možnostmi. Na klubech se uskutečnilo velké množství akcí, např.:
-

besedy se zajímavými osobnostmi
návštěvy divadel a kulturních akcí
víkendové a turistické výlety
sportovní akce v tradičních i netradičních sportech spojené i se soutěžemi
výtvarná činnost, práce v keramických kroužcích s vyvrcholením školních výstav dovedností,
výzdoba škol
práce novinářských kroužků a vydávání školních časopisů
akce proti kouření a drogám
vánoční akce a vystupování dramatických kroužků pro školu, domovy důchodců a pro děti
tělesně postižené
různé exkurze (Praha, Dukovany, INVEX a další veletrhy v Brně i Praze)
soutěže v programování, práce s internetem, zpracovávání webových stránek
soutěže o nejlepší elektrotechnické výsledky
prodej kytiček při dni pro Ligu proti rakovině a srdíčkovém dni pro sdružení ŠANCE
ekologické exkurze spojené se sběrem komunálního odpadu
koncerty hudebních a pěveckých souborů
vodácké putování po českých řekách
soutěže v grafických předmětech

U všech výše uvedených akcí neuvádíme jednotlivé kluby, které tyto akce pořádaly, a to
hlavně z toho důvodu, abychom na někoho nezapomněli.
V každém případě patří za tyto aktivity poděkování všem účastníkům a hlavně vedoucím, kteří
se bez finančního ocenění od ASK ČR ještě stále naší mládeži věnují.

Zahraniční aktivity
Členství ASK ČR v mezinárodních organizacích
MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) – od roku 1991.
Tato organizace pořádá mezinárodní přehlídky VTČ mládeže – ESE, ESI a další odborné semináře.
Členský poplatek je 100 USD na roky. Členství přispívá i k bilaterálním kontaktům.
EFYSO (European Federation of Youth Service Organizations) – od roku 1993. Tato organizace je
členem Evropského fóra mládeže (vrcholová organizace Evropské Unie) a umožňuje naše zapojení do
evropských akcí, poskytuje informace a pořádá každým rokem konference mládeže. Členský poplatek
v roce 2002 byl ASK ČR předepsán ve výši 900 EUR Příspěvek nebyl uhrazen, ASK ČR žádalo o
snížení.

OBESSU (Organizing Bureau of European School Student Unions) – kontakty od roku 1998. ASK
ČR přijata v roce 1999 za pozorovatele. ASK ČR v roce členský příspěvek nebyla povinna uhradit.
Zástupce ASK ČR se zúčastnil valné hromady a semináře na téma: Multikulturní škola a vzdělávání.

V roce 2002 uskutečnilo ústředí ASK ČR výměnné akce s následujícími zahraničními
organizacemi:
AWO Friesack, Německo
Internationaler Bund Hirschfelde, Německo

Spolupráce s veřejností
Uskutečňuje se v rovině ústředí a středoškolských klubů ASK ČR.
Na ústředí ASK ČR se uskutečnily 2 tiskové konference. V denním tisku se objevilo
55 článků o aktivitách ASK ČR.
Nezanedbatelnou formou propagace je přehlídka vědecko-technické činnosti na
mezinárodním veletrhu INVEX – Creative Hall.
Na úrovni středoškolských klubů jsou pro veřejnost velmi často poskytovány
informace prostřednictvím místního tisku (Břeclav, Písek, Letovice, Ostrava, atd.) a nebo
častěji prostřednictvím setkání s rodiči na jednotlivých školách, kde ASK ČR působí
Činnost ASK ČR získala v roce 2002 podporu několika institucí a podnikatelských
subjektů.

Všem patří za to poděkování a uznání.
Jsou to :
Ministerstvo školství,mládeže a TV
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Česko německý fond budoucnosti
Veletrhy Brno a.s.
MIX-MAX spol. s.r.o
Mostex export/import group, Brno

Ekonomický komentář k výdajům a příjmům za rok 2002
Ve výkazu zisku a ztrát se projevují veškeré obraty ASK ČR. Jsou zde zahrnuty
příjmy a výdaje ústředí i základních článků, za které se vede společné účetnictví. Proto jsou
zde zahrnuty příjmy i za služby pro kluby i jiné odběratele, poplatky za společné akce jakou
jsou tábory, setkání, semináře ap. Na druhé straně se promítají tyto akce v nákladech celé
ASK ČR.

Příjmy

tržby z prodeje služeb
kursové zisky
přijaté příspěvky (od ČRDM)
jiné ostatní výnosy
dotace (MŠMT a další)
tržby z prodeje dl. majetku
přijaté členské příspěvky
CELKEM

tisíc Kč
401
3
12
62
2 264
2
422
3 166

Náklady

tisíc Kč
252
82
1
108
11
1 380
28
251
48
565
159
39
14
26
52
18
33
3 067

spotřeba materiálu
nákup drobného majetku
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
telefony
nájemné
internet
mzdové náklady
zákonné soc. poj
odpis nedobytné pohledávky
kursové ztráty
jiné ostatní náklady
odpisy majetku
poskytnuté příspěvky (ČRDM)
úroky
CELKEM

Rozdíl

99 000,-Kč

Obdržené dotace: MŠMT - Sdružení
MŠMT - Zahraničí
Česko - Německý fond budoucnosti
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Celkem

1 900 000 Kč
227 151 Kč
130 000 Kč
38 000 Kč
30 000 Kč
2 325 151 Kč

Provozní dotace uvedené v příjmech jsou sníženy o vratku ČNA Mládež ve výši
61 000 Kč nečerpané dotace za rok 2001.

Celkové náklady i příjmy představují oproti roku 2001 pokles o 15%. Je to především
v důsledku nižších dotací o 12%.
Pozitivním jevem je kladný hospodářský výsledek, který umožní likviditu minulých
půjček. Příjem za členské příspěvky se zvýšil o 53 000,- Kč. Nepodařilo se však naplnit
rozpočtovaný příjem za členské příspěvky ve výši 600 000 Kč, rozdíl činní 128 000 Kč.
Hlavní příčinnou bylo zvýšení členského příspěvku ze 75 Kč na 100 Kč, který zapříčinil
pokles členské základny.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě dne 29.4.2003 a
6.5.2003.

Ing.Lotar Indruch, v.r.
předseda Správní rady ASK ČR

