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Základní údaje:

Název sdružení:

Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
ve zkratce ASK ČR
Sídlo:
Česká 11, 602 00 Brno
IČ:
00531413
Telefon a fax:
+420 542 210 030
Webové stránky:
www.askcr.cz
E-mail:
askcr@askcr.cz
Registrace sdružení na MV ČR byla provedena dne 3. 5. 1990 č. j. VSP/1-34/90-R.
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Poslání a cíle:

Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu,
Středoškolská mládež předstaStředoškolská mládež představuje velmi početnou
skupinu,
která vyžaduje pozornostvuje
a péči
velmi početnou skupinu,
která vyžaduje pozornost a péči
která
vyžaduje pozornost a péči
společnosti. Výchovně-vzděláspolečnosti. Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyspolečnosti. Výchovně-vzděláučováním. Na podporu této
Středoškolská mládež předsta- vací proces nekončí školním vymyšlenky vznikla ASK ČR, která
vací proces nekončí školním vyvuje velmi početnou skupinu,
přispívá svými aktivitami
k rozučováním.
Na podporu
této Na podporu této
která vyžaduje pozornost a péči
učováním.
voji osobnosti a vzdělanosti
společnosti. Výchovně-vzdělámladých lidí nejen
středoškolmyšlenky
vznikla ASK ČR,
která vznikla ASK ČR, která
myšlenky
vací proces nekončí
školním
ského
věku.vyučováním. Na podporu této
přispívá svými aktivitamipřispívá
k roz-svými aktivitami k rozmyšlenky vznikla ASK ČR, která
voji
osobnosti a vzdělanosti
přispívá svými aktivitami k rozvoji osobnosti a vzdělanosti
voji osobnosti a vzdělanosti
mladých lidí nejen středoškolmladých lidí nejen středoškol- mladých lidí nejen středoškolského věku.
ského věku.
ského věku.

Cílem sdružení je zejména:
• kvalitativně podporovat provozování různých forem odborné, zájmové a vědecko-technické 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
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Orgány ASK ČR
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí Správní radu a Revizní komisi na volební období tří let. Statutárním
zástupcem je předseda, který je volen Správní radou také na dobu tří let.
V roce 2008 proběhla Valná hromada 25. dubna v Praze. Valná hromada, schválila rozpočet na rok 2008, Výroční
zprávu za rok 2007 a mimo jiné zprávu o činnosti Správní rady a Revizní komise.
Valná hromada změnila stanovy ASK ČR, a to pouze v článku tykající se síla organizace.

Statutární zástupce:
Zbyněk Šolc

Správní rada:
V roce 2008 se uskutečnilo 5 zasedání, a to 28. 3., 18. 4., 20. 6., 19. 9., 12. 12.
Jejími členy jsou:
Zbyněk Šolc
předseda
Brno
Petr Kantor
místopředseda
Český Těšín
Vladimír Beran
člen
Bystřice n. Pernštejnem
Květa Děrdová
člen
Břidličná
Jan Hosnedl
člen
Plzeň
Vladimír Kojan
člen
České Budějovice
Aleša Kymličková
člen
Ústí nad Labem
Petr Seidler
člen
Ostrava
Jaromír Štrunc
člen
Rožnov p. Radhoštěm
Dagmar Vachová
člen
Brno
Milan Vavřík
člen
Písek

Revizní komise:
V roce 2008 se sešla 26. 1., 19. 4., 20. 9.
Jejími členy jsou:
Ilona Jančí
Petra Mahdalová
Ilona Petrová
Květoslava Pouchlá

předseda
člen
člen
člen

Olomouc
Brno
Břeclav
Brno

Ústředí ASK ČR
Ústředí ASK ČR zabezpečuje chod organizace. Za jeho fungování odpovídá předseda správní rady ASK ČR.
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Činnost ASK ČR
Asociace středoškolských klubů České republiky,
o. s. (ASK ČR) je občanským sdružením mládeže do 26 let
s působností v celé České republice. Jejími členy jsou zejména studenti středních škol, kde jsou naše středoškolské kluby. Poslání a cíle naplňuje ASK ČR nejrůznějšími
aktivitami základních článků – středoškolských klubů (nikoliv ve smyslu Školského zákona).
Středoškolský klub je zřizovaný podle Stanov ASK ČR. Zřízení klubu schvaluje Správní rada. Klub se dále může členit na kroužky, pracovní, zájmové a jiné skupiny. Klub je
veden vedoucím klubu, který je volen jeho členy na dobu

činnost volnočasových a zájmových klubů •
vydávání studentských časopisů a podpora participace •
setkání a spolupráce české a evropské mládeže •
pořádání letních táborů •
mezinárodní výměny •
aktivity v rámci programu Mládež v akci •

Zvýšenou pozornost věnuje ASK ČR studentským samosprávám na středních školách. Asociace středoškolských
klubů České republiky, o.s. se věnuje programu pro podporu studentských samospráv v jednotlivých regionech.
Rovněž se intenzivně zabýváme podporou pro studentské
časopisy a veškeré jiné formy participace středoškolské
mládeže.
V roce 2008 jsme po 12 letech změnili sídlo organizace i Informačního centra pro mládež. Po drobné rekonstrukci

tří let. Kluby mohou být samostatné právní subjekty
(s vlastním IČ).
ASK ČR je místem pro realizaci odborných a zájmových
aktivit členů, které přispívají k všeobecnému, osobnímu
i odbornému rozvoji mladých lidí prostřednictvím informálního a neformálního vzdělávání. Důraz klademe na rozvoj
klíčových kompetencí našich členů. Projekty ASK ČR jsou
především neformálními, zájmovými, ale i vědecko-technickými a sportovními činnostmi v základních článcích, ale
také již tradiční celorepublikové projekty jako:

• pořádní akcí pro neorganizovanou mládež
• pořádání konferencí, seminářů a vzdělávacích projektů
• provoz Informačního centra pro mládež, Brno
• regionální koordinace Evropské informační služby pro
mládež Eurodesk
• Infopoint Evropského programu Mládež v akci.

jsme se přestěhovali do objektu ve vlastnictví Ministerstva
školství mládeže a TV, Česká 166/11. V tomto objektu sídlí
i jiné NNO dětí a mládeže. Tato změna sídla přispěje k rozvoji aktivit ASK ČR a spolupráci s jednotlivými organizacemi a subjekty. V roce 2009 dokončíme rekonstrukci
učebny a budeme tak mít k dispozici vlastní zasedací
a přednáškové prostory. Také jsme podali žádost o pronájem prostor pro zřízení bezbariérového informačního centra
a zřízení galerie mládeže.
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Členská základna
Členové ASK ČR získávají podporu pro své volnočasové
aktivity a zastoupení na všech úrovních státní správy a samosprávy. Všichni členové jsou při činnostech, které se konají pod hlavičkou ASK ČR nebo středoškolského klubu,
úrazově pojištěni u pojišťovny Generali pojišťovna a.s.
ASK ČR se postupně 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 – především
vedoucí klubů.
ASK ČR působí ve všech krajích České republiky. V roce
2008 byly založeny 3 nové kluby s členskou základnou
přes 350 členů. Díky tomu jsme opět dokázali zvýšit členskou základnu (3. rok v řadě) a rozšířili činnosti do všech
koutů České republiky.

Tabulka: Členská základna
1997

2007

2008

5 339

3 124

3 363

19 – 26 let

699

1 339

1 219

27 a více

388

110

152

6 426

4 573

4 734

1997

2007

2008

76

64

67

% členské základny do 26 let 94 %

97,6 %

96,8 %

do 18 let

Celkem

Počet středoškolských klubů

Dobrovolnictví
Aktivita základních článků bezprostředně souvisí se zapojením učitelů, především středoškolských, do aktivit ASK
ČR, kde spatřujeme hlavní problém v nehonorování práce
těchto lidí, kteří se mimoškolní výchově a vzdělávání věnují ve svém volném čase a často do těchto aktivit investují i své vlastní finanční prostředky. Nelze neustále těžit z
nadšení a dobrovolnictví těchto lidí. Mladší generace pe-

dagogů 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.
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Projekty realizované v roce 2008
Zajištění pravidelné činnosti ASK ČR
Aktivity základních článků
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity všech základních článků a členů ASK ČR.
Můžeme je rozdělit do následujících skupin:
Matematiko-fyzikální a jazykové •
Přírodovědné a ekologické •
Výpočetní, technické a elektroniky •
Sportovní a vodácké •
Kulturně-vzdělávací •
Pěvecké a hudební •
V průběhu roku 2008 se při pravidelné činnosti sešlo skoro
25.000 účastníků, kteří strávili více než 100.000 hodin při
aktivitách neformálního a informálního vzdělávání pod pedagogickým dozorem vedoucích klubů převážně v prostorách
středních škol, které nám byly bezplatně zapůjčeny.
Kromě pravidelné činnosti kluby pořádají akce kulturního
a společenského charakteru, přednášky a exkurze, víkendové,
sportovní a vědecko-technické akce. 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.
Pravidelná činnost byla v roce 2008 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, část dotace také sloužila k zajištění chodu ústředí ASK ČR, které tak mohlo
poskytovat služby pro základní články, jako jsou: ekonomická

• Modelářské
• Výtvarné
• Praktické dovednosti
• Tábornické, turistické a pořádání víkendových akcí
• Spolupráce se zahraničními partnery
a právní podpora, informační zabezpečení, pomoc při psaní
projektů a vyúčtování dotací. V průměru na jednoho člena činila dotace 350 Kč, což bylo výrazné snížení, způsobené chybou NIDM MŠMT (byla částečně odstraněna), které se
odrazilo především na množství zahraničních výměn.
Díky těmto prostředkům jsou vedoucí schopni realizovat
mnoho aktivit a přispět tak k rozvoji klíčových kompetencí
členů. Dotace také přispívá ke snižování vlastních příspěvků
účastníků akcí, které kluby ASK ČR pořádání, to umožňuje
větší otevřenost a možnost se účastnit pro širší skupinu mladých lidí.
Významnou aktivitou jsou také letní tábory, ty v roce 2008 pořádaly 3 kluby (SK AS ČR při Gy Plzeň, Mikulášské nám 23,
SK ASK ČR Břidličná a SK ASK ČR Petrklíč) s celkovou dobou
trvání 39 dni a zúčastnilo se jich 134 mladých lidí.

Zahraniční aktivity
Zahraniční projekty realizované kluby za podpory MŠMT
Díky poskytnuté dotaci na realizaci zahraničních výměn
mohli v roce 2008 členové klubů ASK ČR uskutečnit pouze
devět výměn. Realizovaly se aktivity s partnery v Nizozemí,
Irsku, Německu, Slovensku, Maďarsku a Izraeli. Kluby ASK
ČR hostily partnery z Německa, Nizozemí, Slovenska
a Maďarska.
Setkávání našich členů se zahraničními partnery na neformální bázi je pro naše členy velmi přínosné. Je to jedna

z nejúspěšnějších cest jak dosahovat zvyšování klíčových
kompetencí; v tomto případě jazykových a sociálních.
Účastníci se také učí realizaci připravených projektů. Také
se naši členové účastnili konferencí a seminářů v Rakousku a Polsku.
Celkem se zahraničních akcí zúčastnilo 278 členů ASK ČR,
z toho 254 mladších 26 let. Se zahraničními partnery strávili dohromady 63 dnů.
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Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Projekty klubů pro neorganizovanou mládež
Další otevřené projekty
Bohužel v roce 2008, byla z důvodu administrativní chyby snížena dotace pro ASK ČR, což se odrazilo i na počtu podpořených akcí pro neorganizovanou mládež. Soutěž školních časopisů, jsme uspořádali, bez žádné podpory(dotací).

Informační centrum pro mládež (ICM)
Regionální pobočka EURODESK
Informační centrum pro mládež provozujeme od roku
1998. V roce 2008 se nám podařilo získat uvolněné prostory v domě Česká 11 v Brně, které dříve využíval komerční nájemník. Dům je v majetku státu, je spravován
MŠMT a měl by sloužit potřebám dětí a mládeže. Díky poskytnuté dotaci od MŠMT se nám podařilo nové prostory
vymalovat a vybavit novým moderním nábytkem, který vyhovuje představám a potřebám mladé generace. Právě nábytek ze sedmdesátých let, kterým bylo naše informační
centrum vybaveno dříve, byl nejčastěji kritizován uživateli.
Přestěhováním se také zvýšila dostupnost informačního
centra pro cílovou skupinu. Česká je hlavní ulice v centru
města v pěší zóně. Je zde také nejznámější přirozený
„meeting point“, kde se schází mladá generace v Brně.
Jsme aktivními členy AICM. Předseda správní rady ASK
ČR Zbyněk Šolc se stal členem Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež.
ICM působí jako regionální pobočka Evropské informační
služby pro mládež EURODESK. Spolupracujeme s Evrop-

ským informačním centrem EURO DIRECT při krajské Knihově Jiřího Mahena v Brně a s EURO Centrem Brno, které
pracuje pod Úřadem vlády ČR.
Spolupráce s partnery nám umožňuje poskytovat kvalitní
informace pro běžné návštěvníky, i pro ty, co hledají specializované informační zdroje.
Jsme členem Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice (AICM). Aktivně spolupracujeme s Národním informačním centrem pro mládež
(NIDM MŠMT).
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Celostátní soutěž školních časopisů
V pátek 28. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení celorepublikové
soutěže o nejlepší školní časopis roku 2008. Nejlepším časopisem v kategorii základní škola se stal časopis SHOCK z Nového města nad Metují.
Nejlepším časopisem v kategorii střední škola se stal časopis SCOOL! ze
Zastávky. Do soutěže se přihlásilo o 16 časopisů více než v roce 2007. Celkem se do soutěže registrovalo 78 časopisů z celé ČR. Nejvíce časopisů se
přihlásilo z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Porotu tvořili členové Obce spisovatelů a profesionální novináři a grafici.
Druhý ročník celorepublikové soutěže o nejlepší školní časopis roku 2008
ukázal, že se již teď musí organizátoři pustit do práce a hledat partnery pro
další ročník. Díky mediální podpoře časopisů Student In a 21. století Junior
se vytvoří na jejich stránkách prostor pro prezentaci jednotlivých přihlášených časopisů.

Držitel čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010“

Evropa mladýma očima

Sysel – vzdělávací a vědomostní soutěž středních škol
Soutěže se bohužel zúčastnilo méně jednotlivců a skupin studentů než jsme původně plánovali. Bohužel zvolené téma nebylo pro mladé lidi příliš atraktivní.
Zájem o zvolené téma „historické osobnosti Vašeho města“ v evropském kontextu se ukázalo jako nepříliš uchopitelné, jak pro mládež, tak i pro pedagogy.
Také jsme přecenili připravenost středních škol na implementaci rozvoje klíčových kompetencí do vzdělávání a osnov.
I přes tyto problémy, se nám podařilo uspořádat jedno celostátní kolo a věříme,
že se nám podařilo, alespoň u zúčastněných vzbudit zájem o Evropskou unii
a její vztah a souvislost s Českou republikou, její současností i historií.
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navštiv Sysla na: www.askcr.cz/sysel
a registruj se do 15. 10. 2008
téma: “historické osobnosti vašeho města”
Projekt Sysel pořádá:

Projekt Sysel podporují:

Konference „Jak budou Češi vládnout Evropě“
Konferenci, kterou jsme chtěli na začátku roku uspořádat pro mládež k tématu
rozšíření schengenského prostoru, jsme díky schvalovacímu procesu a oznámení a obdržení dotace nestihli. Proto jsme na konci roku uspořádali ve spolupráci v Mladou občanskou platformu, o. s. a Euro Directem Brno konferenci
„Mládež a Evropa“. Tuto jsme zacílili na maturitní ročníky SŠ a první ročníky VŠ.
Tématem byly příležitosti v Evropské unii a také české předsednictví a jeho priority v oblasti vzdělávání a mládeže.
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Akce klubů
Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
V roce 2008 jsem z důvodu administrativní chyby NIDM MŠMT neobdrželi žádnou dotace, proto rozvoj materiálně-technické základy proběhl spíše v rovině drobných nákupů a údržby.
Avšak velmi významnou akcí bylo stěhování do nových prostor na České 11, které byly mírně zrekonstruovány a byl pořízen nový nábytek do kanceláří ASK ČR a ICM, Brno. V roce 2009 dokoupíme vybavení do učebny a galerie mládeže.

Partnerství a spolupráce
Zapojení ASK ČR do střešních organizací a spolupráce na národní úrovni
Česká rada dětí mládeže (ČRDM)
Členem ČRDM jsme od roku 1999. Asociace má na jednání ČRDM dva mandáty, které aktivně vykonává.
Jihomoravská rada dětí mládeže (JRDM)
Členem JRDM jsme od roku 2003. V rámci krajské rady se daří prosazovat zájmy ASK ČR na úrovni Jihomoravského kraje.
ASK ČR se aktivně podílí na fungování rady.
NIDM MŠMT (Národní institut dětí a mládeže)
Po celý rok pokračovala a spolupráce především na přípravě projektu do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného Evropskou unií. Projekt „Klíče pro život“ bude přispívat k systémovým změnám v oblasti
neformálního vzdělávání. ASK ČR se věnovala přípravě a poradenství v oblasti participace a informovanost.
Dále jsme spolupracovali s NICM NIDM MŠMT na přípravě procesu certifikace a standardů služeb poskytovaných
informačními centry.

Další důležití partneři
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Statutární město Brno
• Jihomoravský kraj
• Národní informační centrum pro mládež NIDM
• Asociace pro podporu a rozvoj Informačních center při mládež v ČR
• Česká národní agentura Mládež
• EURODESK
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Členství ASK ČR v mezinárodních organizacích
MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology)
Tato organizace pořádá mezinárodní přehlídky vědecko-technické činnosti mládeže – ESE, ESI a další odborné semináře.
Členství přispívá i k bilaterálním kontaktům. ASK ČR je členem od roku 1991.
OBESSU (Organizing Bureau of European School Student Unions)
ASK ČR je od roku 1999 pozorovatel.
Europen youthpress
Evropská střešní organizace mladých žurnalistů a vydavatelů školních a mládežnických časopisů. Spolupráce navázána
v roce 2007.

Významní donátoři
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 v oblastech práce s organizovanou
a neorganizovanou mládeží a investic)
• Statutární město Brno
• rodiče členů a účastníků projektů
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Komentář k ekonomické části

V účetnictví ASK ČR jsou zaznamenány veškeré účetní operace, které se týkají ústředí i základních článků, které nemají
vlastní právní subjektivitu. Základní články s vlastní právní subjektivitou (IČ) vedou vlastní účetnictví. Sdružení nemá
žádný majetek, který by nebyl veden v účetnictví.
Účetnictví je vedeno řádně podle českých předpisů platných pro účetní jednotky, jejímž hlavním předmětem činnosti
není podnikání. Zpracování probíhá prostřednictvím výpočetní techniky. Účetnictví je zpracováváno externí firmou.
Tiskové sestavy a účetní doklady jsou archivovány v sídle sdružení.
Vnitřní kontrola je zabezpečována činností revizní komise. Během pravidelných revizí nebyly shledány žádné nedostatky.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Brně 15. 5. 2009.
Zbyněk Šolc, v. r.
předseda Správní rady ASK ČR
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Účetní závěrka

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
činnosti
Název položky

A.

Náklady

A.I.
A.II.

hlavní

hospodářská

celkem

4 128

4 128

Spotřebované nákupy celkem

218

218

Služby celkem

477

477

A.III.

Osobní náklady celkem

662

662

A.IV.

Daně a poplatky celkem

3

3

2 512

2 512

256

256

4 210

4 210

A.V.

Ostatní náklady celkem

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

B.

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

165

165

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

1 925

1 925

B.VII.

Provozní dotace celkem

2 120

2 120

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

82

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

82

82
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Účetní závěrka
Rozvaha k 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

Název položky

Stav k prvnímu
dni účetního roku

Stav k poslednímu
dni účetního roku

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

489

489

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3 017

3 017

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-2 528

-2 528

B.
B.II.

Krátkodobý majetek celkem

27

48

Pohledávky celkem

20

0

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

0

41

B.IV.

Jiná aktiva celkem

7

7

516

537

Aktiva celkem

Název položky

Stav k prvnímu
dni účetního roku

Stav k poslednímu
dni účetního roku

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

397

497

A.I.

Jmění celkem

328

397

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

69

82

B.

Cizí zdroje cekem

119

58

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

5

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

114

58

Pasiva celkem

516

537
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