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Obsah a zaměření
Asociace středoškolských klubů České republiky (ASK ČR) je celorepublikovým
občanským sdružením mládeže do 26 let, zejména pak studentů středních škol. Členství je
individuální, každý platí členské příspěvky a aktivně pracuje v některé základní organizaci,
která se nazývá středoškolský klub, nikoliv ve smyslu Školského zákona. Členy ASK ČR
mohou být všechny fyzické osoby, zvláště pak ty, které vykonávají volené nebo pověřené
funkce.
Středoškolský klub je zřizovaný na základě Stanov ASK ČR. Zřízení klubu dle stanov
tedy schvaluje Správní rada ASK ČR. Klub se dále může členit na kroužky, pracovní a
zájmové skupiny a jiné. Klub je samostatným právním subjektem a je veden předsedou
Klubové rady dle Zásad statutu středoškolského klubu.
ASK ČR je místem pro realizaci odborných a zájmových aktivit členů, které přispívají
k všeobecnému, osobnímu i odbornému rozvoji mladých lidí prostřednictvím i informálního a
neformálního vzdělávání.
Projekty ASK ČR obsahují především činnosti, které navazují na aktivity
z předcházejících let. Jsou to především neformální zájmové, ale i vědecko-technické a
sportovní činnosti v základních organizačních útvarech a tradiční celorepublikové programy
jako:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

činnost volnočasových a zájmových klubů
účast na světové (ESI) přehlídce vědecko-technické činnosti mládeže
vydávání studentských časopisů a podpora participace
setkání a spolupráce české a evropské mládeže
mezinárodní výměny
aktivity v rámci programu Mládež
provoz Informačního centra pro mládež
regionální koordinace Evropské informační služby pro mládež Eurodesk
regionální konzultační místo evropského programu Mládež

Zvýšenou pozornost věnuje ASK ČR studentským samosprávám na středních školách.
Asociace středoškolských klubů České republiky se věnuje programu pro podporu
studentských samospráv v jednotlivých regionech. Rovněž tak se intenzivně zabýváme
podporou pro studentské časopisy a veškeré jiné formy participace středoškolské mládeže.
Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost a
péči společnosti.
Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyučováním. Na podporu této myšlenky
vznikla ASK ČR, která přispívá svými aktivitami k rozvoji osobnosti a vzdělanosti mladých
lidí nejen středoškolského věku.

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.
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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 dokumentace ASK ČR:
•
•
•
•
•
•

Stanovy ASK ČR
Zásady statutu středoškolského klubu ASK ČR
Směrnice pro hospodaření v ASK ČR
Podmínky pro čerpání dotací a jejich vyúčtování
Popis úkolů vedoucího ASK ČR
další metodické pokyny

Základní cíle organizace:
•
•
•
•
•
•

kvalitativně podporovat provozování různých forem odborné, zájmové a vědeckétechnické činnosti mládeže na středních školách, zejména ve volném čase
napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných
aktivit
být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže na středních
školách
získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti středoškolských klubů
zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost
provozovat další činnost (informační, školící činnost, setkání, konference, publikační a
hospodářskou činnost), které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů

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

2004
3 295
452
160
3 907

2005
3 425
493
155
4 073

76

64

66

84 %

84%

83%

ASK ČR působí ve všech krajích České republiky kromě kraje Karlovarského i
v tomto kraji se však nalézají kluby, které mají zájem s ASK ČR spolupracovat.
V roce 2005 se po několika letech podařilo zastavit pokles členské základny. Toto
bylo způsobeno především zachování dotačního příspěvku pro ASK ČR ze strany MŠMT.
V minulosti vždy poklesu přidělených dotací došlo i k poklesu členské základy.
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Aktivita základních článků bezprostředně souvisí se zapojením středoškolských
učitelů do aktivit ASK ČR, kde spatřujeme hlavní problém v nehonorování práce těchto lidí,
kteří se mimoškolní výchově věnují ve svém volném čase a často do těchto aktivit investují
své vlastní finanční prostředky. Nelze neustále těžit z nadšení a dobrovolnictví těchto lidí.
Mladší generace pedagogů se těmto nehonorovaným činnostem již nevěnuje, což bude do
budoucna velký celospolečenský problém.
Rozhodujícím faktorem pro další rozvoj mimoškolních aktivit bude i nadále nadšení
pedagogických pracovníků. Hlavním důvodem vysoké organizovanosti na některých
středoškolských klubech je právě toto nadšení pedagogů či jiných pracovníku ve školství.
K největším klubům, jejichž členská základna přesahuje 130 členů patří:
ISŠ Brno – Olomoucká, DM Brno – Jedovnická, SZŠ Brno – Jaselská, Gy České Budějovice,
SOU – MSO Letovice, STŠ MO Moravská Třebová, SLŠ Písek, Gy Plzeň – Mikulášské nám.,
SPŠE Rožnov p.R., SOUŠ Vizovice. Největším klubem je Gy Mikulášské nám, Plzeň.

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. V roce 2004 proběhla
volební Valná hromada, která zvolila nové členy orgánů ASK ČR včetně Předsedy Správní
rady ASK ČR. Takto zvolené orgány budou působit do roku 2007.
Správní rada:
Zbyněk Šolc
MgA. Petr Kantor
Vladimír Beran
Dagmar Vachová
Mgr. Vladimír Kojan
Mgr. Jan Hosnedl
Mgr. Petr Seidler
Ing. Monika Strádalová
Aleša Kymličková
Mgr. Jaromír Štrunc
Milan Vavřík

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Brno
Český Těšín
Bystřice nad Pernštejnem
Brno
České Budějovice
Plzeň
Ostrava
Praha
Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Písek

předseda
místopředseda
člen
člen

Brno
Břeclav
Olomouc
Břeclav

Revizní komise:
Ing. Lotar Indruch
Ján Adamus
Ilona Jančí
Ilona Petrová

Správní rada se v roce 2005 sešla celkem 3x: 1. 4., 9. 9., 9. 12. Správní rada řeší
především přípravu dokumentů pro VH, dohlíží nad plněním rozpočtu, schvaluje připravené
projekty pro MŠMT, dále zřizuje, ruší kluby a řeší ostatní provozní problémy. V průběhu
roku řeší provozní záležitosti předseda a místopředseda SR. Předseda Správní rady ASK ČR
je zároveň i ředitelem ústředí/kanceláře ASK ČR.
Revizní komise v průběhu roku 2005 uskutečnila 6 zasedán, z toho tři kontroly
hospodaření klubů v Břeclavi, Prachaticích a Plzni. Na ústředí ASK ČR průběžně po celý rok
kontrolovala výdaje a příjmy v pokladně, běžný účet u Komerční banky, faktury vydané a
přijaté, výdaje a příjmy na ESI 2005 a inventarizaci majetku klubů a ústředí ASK ČR.
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U klubů bylo kontrolováno vyúčtování dotací a inventarizace majetku. Výjezdní
kontrolní činnost byla limitována rozpočtem ústředí ASK ČR.
Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti byly předávány předsedovi ASK ČR a správní
radě ASK ČR.

Organizační struktura
ASK ČR má organizační strukturu:
Ústředí – Valná Hromada à Správní rada
á
středoškolský klub à Klubová rada
á
základní zájmové a odborné útvary (kroužky, pracovní skupiny, redakční a realisátorské
kolektivy)
ASK ČR je členem České rady dětí a mládeže, Asociace informačních center mládeže
a Jihomoravská rady dětí a mládeže a mezinárodní organizace Milset, kontaktní organizací
OBESSU. Na rok 2006 jsou plánované kontakty s dalšími evropskými organizacemi.

Hodnocení realizovaných projektů v roku 2005
Projekty v oblasti práce s organizovanou mládeží
Poskytnuté prostředky pro ASK ČR dle rozhodnutí 511 004 05 x2 byly použity podle
schváleného určení dotací. V průběhu roku 2005 ASK ČR požádala dvakrát o změnu
rozpočtového určení především na zahraniční aktivity. Těmto žádostem bylo ze strany MŠMT
vyhověno.
Celkové náklady na uskutečněné projekty dle účetní evidence ASK ČR blíží k Kč
5 000 000,-, avšak skutečné náklady jsou vyšší, protože v účetní evidenci se neobjevují
všechny provozní výdaje základních článků a stejně tak všechny náklady na volnočasové
aktivity či zahraniční aktivity. I přesto je poskytnutá dotace výborným základem pro činnost
klubů a podporu výchovy a vzdělávání ve volném čase středoškolské mládeže.
Na provoz základních článků byla poskytnuta dotace Kč 760 000,-. Tyto finanční
prostředky byly použity v souladu s metodikou MŠMT na úhradu provozních nákladů aktivit
jednotlivých klubů. Této základní činnosti ASK ČR, která se odehrává v mimoškolní době, se
zúčastnilo více jak 3 800 studentů. Většina z podpořených aktivit probíhá opakovaně
s periodou 1 týden. Podpořená činnost přispívá k naplnění volného času členů ASK ČR.
Dotace na volnočasové aktivity a táborovou činnost byla využita beze zbytku, a to na
celoroční akce jednodenní i vícedenní a 4 tábory. Těchto aktivit se zúčastňuje všech 3 800
členů ASK ČR. Tato dotace pomohla ke krytí části nákladů a tím i snížení finanční zátěže pro
účastníky. Všechny akce posloužily k naplnění volného času dětí a to jak v průběhu školního
roku tak o letních prázdninách, což je nejlepší prevence sociálně-patologických jevů u této
rizikové mládeže.
V rámci dotací na zahraniční aktivity byla využita část dotace, zbývající dotace už
byla vrácena na účet MŠMT. Zahraničních projektů se zúčastnilo 364 členů klubů do 26 let
v celkem 15 výměnách. Pro všechny zúčastněné členy jsou tyto zahraniční výměny velkým
přínosem, a to nejen v jejich jazykové vybavenosti, ale i v oblasti kulturní a sociální. Toto je
přínosem především pro jejich budoucí život ve sjednocené Evropě.
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Provozní výdaje na ústředí ASK ČR hradí provoz a mzdy ke koordinaci všech aktivit
základních článků, mezinárodních výměn, chodu ICM a jiné.
Jihomoravským krajem byla poskytnuta na činnosti středoškolských klubů ASK ČR
dotace ve výši 44 000 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup materiálu, který je pro
činnosti kluby nepostradatelný.

Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Poskytnuté prostředky pro ASK ČR dle rozhodnutí 512 004 05 pro oblast práce
s neorganizovanou mládeží byly použity podle schváleného určení dotací. Z celkové
poskytnuté dotace Kč 235 000,- byly čerpány prostředky ve výši Kč 196 996,-. Zbývající
prostředky již byly vráceny na účet MŠMT.
Díky prostředkům, které byly poskytnuty na chod Informačního centra pro mládež,
Josefská 15, Brno se podařilo zajistit celoroční provoz včetně stálého pracovníka.
V informačním centru se v průběhu roku zvýšil počet telefonních a elektronických dotazů a
také dotazů zaslaných přes webovské rozhraní. Také o služby Eurodesku v průběhu celeného
roku vzrůstal zájem. Provoz informačního centra byl podpořen také Statutárním městem
Brnem.
Do projektu práce keramických dílen a závěrečné vernisáže, která proběhla
v reprezentativních prostorách Města Brna – Jižním křídle Galerie křížová chodba, se zapojilo
celkem 34 kolektivů, 372 individuálních účastníků ze všech stupňů škol vč. škol speciálních.
Tito účastníci vytvořili 412 výrobků, z nichž byly díky dotaci města Brna nejlepší odměněny
věcnými cenami.
V oblasti projektu zaměřeného na participaci se nám v letošním roce povedlo rozjet
pilotní semináře přímo na středních školách, kde jsme studentům předávali zkušenosti a
možnosti, jak se mohou zapojovat do různých veřejných činností. Tyto semináře proběhly
v Českém Těšíně a Třinci. Aktivity a semináře byly spolufinancovány z EU Programu Mládež
a také z rozpočtu města Třince. Témata byla např. možnosti studentských parlamentů –
způsoby jak diskutovat s místními politiky jako s rovnocennými partnery a občany o
budoucnosti; druhy participace v zúčastněných státech, strategie participace zaměřená na
nejrůznější věkové skupiny mládeže; možnosti participace v rámci ASK ČR. Celkem bylo
uskutečněno 6 seminářů, kterých se zúčastnilo 86 studentů.

Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR (investice)
V roce 2005 ASK ČR realizovala 4 nákupy v rámci Rozvoje materiálně technické
základy, na něž byly poskytnuty finanční prostředky dle rozhodnutí 519 005 05.
1)

Přes zakoupený Server, který byl sestaven přímo na zakázku a potřeby ASK ČR a
ICM, bylo zefektivněno připojení na internet ASK ČR a ICM. Díky tomuto mohlo
dojít k poklesu ceny pro studenty (nebo akce – Internet pro studenty zdarma). Také
mohlo dojít k zapojení síťových tiskáren a scanneru, čímž došlo k rozšíření nabídky
služeb, které jsme schopni poskytovat. ASK ČR si také může provozovat webovské
stránky a emailového klienta.

2)

Díky zakoupení barevné kopírky, která v kombinaci se serverem slouží i jako síťová
barevná tiskárna a také jako síťový scanner, můžeme poskytovat kvalitnější služby
našim klientům. Také Internetový klub mladých, který funguje při ASK ČR, může
nabízet lepší možnosti výchovy a vzdělání v oblasti ICT.

Doufáme, že budeme i nadále rozšiřovat a modernizovat vybavení ASK ČR, a tím
zkvalitňovat i nabídku pro organizovanou i neorganizovanou mládež.
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3)

Klub č. 77 Dynamic Studio 6, které se pravidelně účastní i mezinárodních akcí
v oblasti moderního tance a na těchto akcích se umísťuje na předních pozicích, si díky
finančním prostředkům pořídil aparaturu s audiovizuální technikou. Tato aparatura
rozšířila jejich možnosti tréninku a přípravy na tyto akce. Zvýšila se i kapacita dětí,
které se mohou zapojit do tanečních kroužků, byť na úrovni zájemců o tanec.

4)

Klub č. 36 SK při Gy Plzeň uskutečnil nákup hvězdářského dalekohledu. Díky tomuto
zde začal fungovat první hvězdářský klub v rámci ASK ČR.

Další aktivity
PŘEHLÍDKA KERAMICKÝCH DÍLEN
Této již tradiční přehlídky, která se letos konala již poprvé se letos zúčastnilo 372 dětí
s více jak 400 výrobky. Celkem se zúčastnilo 34 základní škol nebo DDM a 5 středních škol.
Letos se výstava poprvé konala v reprezentativních prostorech města Brna v Jižním křídle,
Křížové chodby, Nové radnice. Vernisáž zahájil 1. náměstek primátor p. Holík.
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ SOUBORŮ
Tato výměna byla pokračováním akce z roku 2004, která byla podpořena z grantu
Česko-německého fondu budoucnosti. Tentokrát se akce konala v Brně. Této výměny se
zúčastnil pěvecký sbor Gy Křenová a partnerský sbor z Bielefeldu.
ZAPOJENÍ ASK ČR DO ČESKÉ RADY DĚTÍ MLÁDEŽE (ČRDM)
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. Zástupci ASK ČR se zúčastnili
Setkání v Senátu 2005, kde měli možnost diskutovat se zástupci ostatních organizací dětí a
mládeže praktické koncepční otázky.
ZAPOJENÍ ASK ČR DO JIHOMORAVSKÉ RADY DĚTÍ MLÁDEŽE (JmRDM)
ASK ČR je členem JmRDM od roku 2003, od toho roku má své zástupce ve
výkonném výboru – místo předsedu. V rámci JmRDM se daří prosazovat zájmy ASK ČR na
úrovni Kraje. I díky působení ASK ČR se daří zvyšovat povědomí o práci organizací dětí a
mládeže u úřednické i laické veřejnosti. Pomalu se daří i prosazovat naše zájmy v rámci
Krajského úřadu JmK.

Aktivity základních článků
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity všech základních článků a
členů ASK ČR.
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
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Kroužky výpočetní techniky a elektroniky
Sportovní a vodácké
Kulturně-vzdělávací
Pěvecké a hudební
Modelářské
Výtvarné
Praktické dovednosti
Jazykové a spolupráce se zahraničními partnery
Turistické a víkendové akce
Celkem je registrováno více 450 kroužků nebo pracovních skupin, které se schází k
pravidelným schůzkám minimálně jedenkrát týdně, některé i častěji. Pro zajímavost uvádíme,
že v činnosti ASK ČR se realizuje 45 druhů odborných a zájmových činností.
V průběhu roku 2005 se uskutečnilo 11 310 setkání v různých těchto kroužcích, jichž
se zúčastnilo přes 78 000 účastníků. Tito účastníci strávili v kroužcích 24 085 hodin při
aktivitách neformálního a informálního vzdělávání pod pedagogickým dozorem vedoucích
klubů či kroužků převážně v prostorách středních škol. Kluby uspořádaly nebo se zúčastnily
163 akcí kulturního a společenského charakteru, 104 přednášek a exkurzí, 85 víkendových
akcí, 109 sportovních akcí a 38 vědecko-technických akcí.
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.
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.
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.

-8-

Zahraniční aktivity
Zhodnocení zahraničí klubů
Zahraničních projektů se zúčastnilo 364 členů klubů do 26 let v celkem 15 výměnách.
Pro všechny zúčastněné členy jsou tyto zahraniční výměny velkým přínosem, a to nejen
v jejich jazykové vybavenosti, ale i v oblasti kulturní a sociální. Toto je přínosem především
pro jejich budoucí život ve sjednocené Evropě. Aktivity se uskutečni nebo byli přijati
účastníci z těchto zemí: Slovensko, Maďarsko, Francie, Polsko 2x, Německo 3x, Ukrajina.
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 200 USD na dva roky. Členství přispívá i k bilaterálním kontaktům.
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.

Účast na ESI 2005 v Chile
V roce 2005 jsme se zúčastnili již 10. Mezinárodní přehlídky vědeckotechnické činnosti mládeže ESI 2005. Této přehlídky se z ASK ČR zúčastnilo 10
středoškolských studentů s 6 projekty. Celkově se mezinárodní přehlídky, která se uskutečnila
v chilském Santiagu de Chile, zúčastnilo více než 1000 dětí z 43 zemí světa.
Členové ASK ČR se zde prezentovali s projekty v oblasti výpočetní techniky a
výukových pomůcek Gravitační pole a Periodická tabulka prvků. Dále zde prezentovali
projekty Autíčko na solární pohon, Dětský šestijazyčný slovník a se studií technického
provedení přívěsného vozíku a zimní zahrady.
Největší pozornost na sebe upoutal projekt sluchově postižených studentů ze
školy pro sluchově postižené v Valašském Meziříčí, kteří na ESI prezentovali své návrhy
pomůcek pro sluchově postižené, především elektrotechniky. O těchto studentech vyšel i
článek v chilském tisku.
Česká delegace byla v rámci svého programu přijata i na českém
velvyslanectví v Santiagu de Chile, kde jim bylo poděkováno za prezentaci České republiky a
mládeže v Chile a celkově na mezinárodní úrovni.
PROJEKTY REALIZOVANÉ Z PROGRAMU MLÁDEŽ
Klub Karavana, Třinec
Realizací projektu „Pojďte si o TOM popovídat“ jsme se snažili o posunutí vztahů ve třídě
k větší komunikaci a získání náhledu a informací k obsahovým celkům jako je šikana,
sebepoznání, závislosti, vztahy, komunikace, sex a jiné. Zaměřili jsme se na mladé lidi
z nižších socio-ekonomických rodin. Projektem jsme oslovili 880 studentů. O projekt je stále
velký zájem a na jeho realizaci se také podílí město Třinec.
Klub Petrklíč help, Český Těšín
Klub Petrklíč help realizoval projekt Otevřené dveře, jehož hlavní ideou bylo iniciování
nových aktivit pro mladé lidi. Výsledkem projektu bylo oslovení 266 mladých lidí formou 3
hudebních koncertů, 3 divadelních workshopů, 4 sportovních turnajů a 4 přednášek. Podařilo
se vybudovat zázemí pro Etno festival, filmový klub a studentskou knihovnu. Tyto aktivity
pokračují i po skončení projektu.
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Klub doučování Český Těšín
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Těšíně se realizoval projekt pro slabší
studenty, který vytvořil databází doučovatelů českého jazyka, matematiky a cizích jazyků.
Tito mladí lidé pomáhali slabším žákům jako dobrovolníci. Celkem se projektem oslovilo 33
žáků a studentů. Projekt nadále pokračuje.
Klub č. 40 – SK při OA Praha 6
Projektu se zúčastnili studenti z Dánska, Česka, Litvy a Lotyšska. Tato část výměny probíhala
v České republice. Tématem výměny bylo „Mladí lidé a kouření“ Obsahem bylo zpracování
dotazníku, získávání informací v jednotlivých zemích a následné společné vyhodnocení. Po
tomto následovali nejrůznější tvůrčí aktivity jako dramatická, tvorba videonahrávek či
výtvorná.

Spolupráce s veřejností
Uskutečňuje se v rovině ústředí a středoškolských klubů ASK ČR.
V roce 2005 se ústředí ASK ČR podařilo získat sponzorské příspěvky od čtyř
subjektů: C.H.G, spol. s r.o ve výši 33 000 Kč, tyto penízy byly určeny na podporu studentů
při ESI 2005. Déle od GE Money Bank, a.s. ve výši 15 000 Kč taktéž na podporu sluchově
postižných studentů na ESI 2005. Od společnosti CZ-REAL spol. s r.o. jsme získali dar 3 000
Kč. A v neposlední řadě firma Petr Otáhal, s.r.o. nám věnovala 12 000 Kč
Činnost ASK ČR získala v roce 2005 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
Institut dětí a mládeže MŠMT – ČNA Mládež, Eurodesk
Asociace pro podporu rozvoje informačních center v ČR
Česko-Německému fondu Budoucnosti
C.H.G, spol. s r.o
GE Money Bank, a.s.
CZ-REAL spol. s r.o.
Petr Otáhal, s.r.o.
Za základních článků získaly finanční dotaci kluby od dalších měst a krajů:
Obec Bystřice
Město Třinec
Městská část Praha 6 (Zdravá šestka)
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Ekonomický komentář k výdajům a příjmům za rok 2005
Ve výkazu zisků a ztrát se projevují veškeré obraty ASK ČR. Jsou zde zahrnuty
příjmy a výdaje ústředí i základních článků, za které se vede společné účetnictví.
V účetnictví ASK ČR se neprojevují vlastní náklady základních článků, tyto náklady
nejsou součásti účetnictví ASK ČR, protože kluby je řeší samostatně, především kluby, které
mají vlastní IČ. Všechny náklady jsou kryty z dotací a grantů na úrovni měst a obcí a také
vlastní příspěvky členů. Tyto příspěvky není jednoduché vyčíslit, ale překračují Kč
1 000 000, V roce se podařilo získat granty a dotace v celkové výší 2 239 178,50 Kč.
V roce 2005 se podařilo dosáhnout účetního zisku Kč 96 190, -. Tento zisk byl snížen
na konečných 62 293 Kč a to z důvodů odpisů v účetnictví. Tyto odpisy vznikly v letech
1999–2002 nepřesným vedením účetnictví. Zisk byl použit na úhradu ztrát z předchozích let.

Přílohy: Výkaz zisků a ztrát 2005, Rozvaha 2005
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Praze 19. 5.
2006

Zbyněk Šolc, v.r.
předseda Správní rady ASK ČR
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Příloha 1:
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2005
Číslo
řádku

Náklady

Hlavní činnost

I. Spotřebované nákupy celkem

002

916 801,12

1 Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
5 Opravy a udržování
6 Cestovné
7 Náklady na reprezentaci
8 Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9 Mzdové náklady
10 Zákonné sociální pojištění
12 Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
16 Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
18 Ostatní pokuty a penále
20 Úroky
23 Manka a škody
24 Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem
25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
32 poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

003
007
008
009
010
011
012
013
014
016
018
021
022
024
026
027
030

916 801,12
3 049 136,10
1 178,50
59 474,50
2 808,50
2 985 674,50
483 500,00
378 816,00
98 678,00
6 006,00
350,00
350,00
35 416,18
1 472,00
863,72
24 479,00
8 321,13

031

94 202,49

032

94 202,49

038

401 990,00

039

387 480,00

040
043

14 510,00
4 982 395,89

Číslo
řádku

Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2 Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
15 Úroky
18 Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a hmotného
majetku
VI. Přijaté příspěvky celkem
27 Přijaté příspěvky (dary)
28 Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29 Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
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Hlavní činnost

045
047
059
063
066

154 543,00
154 543,00
36 658,56
137,49
36 521,07

067

3 800,00

068

3 800,00

075
077
078
079
080
081
082
084

2 609 509,00
2 182 914,00
425 595,00
2 239 178,50
2 239 178,50
5 043 689,06
62 293,17
62 293,17

Příloha 2:
Rozvaha 2005 k 31. 12. 2005
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí
IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
B. II. Pohledávky celkem
II. 1. Odběratelé
II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
III. 1. Pokladna
III. 3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
IV. 1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního
období

002
011
015
018
030

273 557,00
2 441 612,54
1 337 566,74
1 104 045,80
- 2 168 055,54

376 303,51
2 638 561,54
1 534 515,74
1 104 045,80
- 2 262 258,03

037

- 1 064 009,74

- 1 158 212,23

040

- 1 104 045,80

- 1 104 045,80

042
053
054
057
073
074
076
082
083
086

156 399,52
15 974,00
9 434,00
6 540,00
136 989,52
48 606,80
88 362,72
3 456,00
3 456,00
429,96

58 231,81
21 728,50
0,00
21 728,50
32 909,31
53 636,98
- 19 727,67
3 456,00
3 456,00
563,93

Číslo
řádku

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
I. 1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
II. 1. Účetní výsledek hospodaření
II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
II. 6. Dohadné účty pasivní
III. Krátkodobé závazky celkem
III. 1. Dodavatelé
III. 4. Ostatní závazky
III. 7. Závazky k institucím sociálního a veřejného
zdravotního pojištění
III. 9. Ostatní přímé daně
III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtům územních
samosprávných celků
III. 17. Jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
IV. 1. Výdaje příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního
období

088
089
090
093
094
096
097
100
106
108
109
112

58 634,65
- 377 070,54
- 377 070,54
435 705,19
X
435 705,19
371 321,87
0,00
0,00
360 072,87
16 806,64
191 855,23

214 590,82
152 297,65
152 297,65
62 293,17
62 293,17
0,00
219 944,50
15 320,50
15 320,50
204 624,00
0,00
115 000,00

115

31 887,00

9 488,00

117
120

17 349,00
77 001,00

3 350,00
38 004,00

121

10 000,00

0,00

125
132
133
136

15 174,00
11 249,00
11 249,00
429 956,52

38 782,00
0,00
0,00
434 535,32

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu
vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují, jako rozdíl
obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupuji zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku
představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uveden v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně – jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně – jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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