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Základní údaje
Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
ve zkratce ASK ČR
Sídlo: Česká 166/11, 602 00 Brno
IČ: 00531413 | DIČ: CZ00531413
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.

Poslání a cíle
Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost
a péči společnos . Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyučováním. Na podporu této myšlenky vznikla ASK ČR, která přispívá svými ak vitami k rozvoji osobnos
a vzdělanos mladých lidí nejen středoškolského věku.
Cílem sdružení je zejména:
•

kvalita vně podporovat provozování různých forem odborné, zájmové a vědecko-technické činnos mládeže na středních školách, zejména ve volném čase,

•

napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných ak vit,

•

být místem výměny zkušenos , poznatků a informací o činnos mládeže na
středních školách,

•

získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnos 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 činnos sdružených
klubů.

Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. byla v roce 2007 oceněna tulem
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 – 2010“.
V roce 2010 požádala a splnila kvalifikační podmínky pro udělení tulu „Organizace
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ na období let 2011 až 2015.
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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. Volební valná hromada proběhla v roce 2010 a zvolila vedení ASK ČR do
2013.
V roce 2010 proběhla Valná hromada 8. května ve Zlaté koruně. Valná hromada kromě
voleb Správní rady a Revizní komise schválila rozpočet na rok 2010, Výroční zprávu za
rok 2009 vč. účetní závěrky, zprávy o činnos Správní rady a Revizní komise a také výhledový plán ak vit do roku 2012.
Statutární zástupce: Zbyněk Šolc

Správní rada
V roce 2010 se uskutečnilo 6 zasedání, a to 26. 3., 7. 5., 8. 5., 18. 6., 17. 9., 10.12.
Jejími členy jsou:
Zbyněk Šolc
Petr Kantor
Vladimír Beran
Květa Děrdová
Jan Hosnedl
Vladimír Kojan
Aleša Kymličková
Petr Seidler
Jaromír Štrunc
Dagmar Vachová
Milan Vavřík

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Brno
Český Těšín
Bystřice n. P.
Břidličná
Plzeň
České Budějovice
Ús nad Labem
Ostrava
Rožnov p. R.
Brno
Písek

Revizní komise
V roce 2010 se sešla 3krát a to 23. 1, 17. 4, 8. 9. Jejími členy jsou:
Ilona Jančí
Petra Voráčová
Ilona Petrová
Květoslava Pouchlá
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předseda
člen
člen
člen

Olomouc
Brno
Břeclav
Brno

Ústředí ASK ČR
Ústředí ASK ČR zabezpečuje administra vní, ekonomický a technický chod organizace.
Za jeho fungování odpovídá předseda Správní rady ASK ČR.

Činnost ASK ČR
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR) je občanským sdružením
mládeže do 26 let s působnos v celé České republice. Jejími členy jsou zejména studenstředních škol, a to tam kde jsou naše středoškolské kluby. Poslání a cíle naplňuje ASK
ČR nejrůznějšími ak vitami základních článků – středoškolských klubů (nikoliv školských
klubů 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 tří let. Kluby mohou být samostatné právní subjekty (s vlastním IČ).
ASK ČR je místem pro realizaci odborných a zájmových ak vit členů, které přispívají
k všeobecnému, osobnímu i odbornému rozvoji mladých lidí prostřednictvím neformálního a informálního 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:
•

činnost volnočasových a zájmových klubů

•

vydávání studentských časopisů a podpora par cipace

•

setkání a spolupráce české a evropské mládeže

•

pořádání letních táborů

•

mezinárodní výměny

•

ak vity v rámci programu Mládež v akci

•

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.
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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 jako formy mediální výchovy a veškeré jiné formy par cipace středoškolské mládeže. Podporujeme rozvoj strukturovaného dialogu ve společnos a s mládeží. Důležitou součás naší činnos je dobrovolnictví a to jak vedoucích
klubů a kroužků tak i samotných členů – mladých lidí.

Členská základna
Členové ASK ČR získávají podporu pro své volnočasové ak vity 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 2010 byly založeny 4 nové kluby,
jeden klub byl zrušen. Toto mělo za následek výrazný růst členské základny.
1997

2009

2010

5 339

3 101

3 250

19 – 26 let

699

1 175

1 320

27 a více

388

126

133

Celkem

6 426

4 402

4 693

76

57

60

94 %

97,1%

97,3%

do 18 let

Počet středoškolských klubů
% členské základny
do 26 let

Dobrovolnictví
Ak vita základních článků bezprostředně souvisí se zapojením učitelů, především středoškolských, do ak vit ASK ČR, kde spatřujeme hlavní problém v nehonorování práce
těchto lidí, kteří se mimoškolní výchově a vzdělávání věnují ve svém volném čase a do
těchto ak vit investují často i své vlastní finanční prostředky. Nelze neustále těžit z nad-
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šení 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 ak vit bude i nadále nadšení pedagogických pracovníků. Hlavním důvodem vysoké organizovanos na některých středoškolských klubech je právě toto nadšení pedagogů či jiných pracovníku ve školství.

Evropský rok dobrovolnictví 2011
V rámci přípravy na tuto evropskou kampaň byl v roce 2010 vydán Almanach 1990 –
2010, který mapuje 20 let dobrovolnické práce našich členů a vedoucí, různé národní
i mezinárodní ak vity které byly uspořádány a činnost jednotlivých středoškolských
klubů. Almanachem chceme přispět k propagaci a uznání práce všech, kteří se dětem
a mládeži dlouhodobě věnují.
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Projekty realizované v roce 2010
Zajištění pravidelné činnosti ASK ČR
Aktivity základních článků
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření ak vity všech základních článků
a členů ASK ČR. Můžeme je rozdělit do následujících skupin:
•

matema ko-fyzikální a jazykové

•

přírodovědné a ekologické

•

výpočetní, technické a elektroniky

•

sportovní a vodácké

•

kulturně-vzdělávací a přednáškové

•

pěvecké a hudební

•

modelářské

•

výtvarné

•

prak cké dovednos

•

tábornické, turis cké a pořádání víkendových akcí

•

spolupráce se zahraničními partnery

S nadsázkou lze říct, že činnost je od A po Ž (od archeologie až po železniční modelářství)
V průběhu roku 2010 se při pravidelné činnos scházelo skoro 37 220 účastníků, kteří
strávili 370 640 osobohodin při ak vitách neformálního a informálního vzdělávání pod
pedagogickým dozorem vedoucích klubů převážně v prostorách středních škol, která
nám byly bezplatně zapůjčeny.
V rámci činnost proběhly:
Počet účastníků
Víkendové akce

790

87

Sportovní akce

2401

165

Exkurze, přednášky

2120

70

Vědecko-technické akce

1077

10

19

16

Projekty
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Počet dní

Kromě pravidelné činnos kluby pořádají akce kulturního a společenského charakteru,
přednášky a exkurze, víkendové, sportovní a vědecko-technické akce. V každém případě patří za tyto ak vity poděkování všem účastníkům a hlavně vedoucím, kteří se bez
finančního ocenění od ASK ČR ještě stále naší mládeži věnují.
Pravidelná činnost byla v roce 2010 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 a právní podpora, informační zabezpečení, pomoc při psaní projektů a vyúčtování dotací. V průměru na jednoho člena to činila dotace 340 Kč.
Díky těmto prostředkům jsou vedoucí schopni realizovat mnoho ak vit a přispět tak
k rozvoji klíčových kompetencí členů. Dotace také přispívá ke snižování vlastních příspěvků účastníků akcí, které kluby ASK ČR pořádají, to umožňuje větší otevřenost a možnost se účastnit pro širší skupinu mladých lidí.
Významnou ak vitou jsou také letní tábory, tyto byly v roce 2010 pořádány 4 a to dvěma
kluby (SK AS ČR při Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám 23 a SK ASK ČR Petrklíč) s celkovou
dobou trvání 26 dní a zúčastnilo se jich 96 účastníků do 18 let a 25 nad 18 let a vedoucích.

Zahraniční aktivity
Zahraniční projekty realizované kluby
Díky poskytnuté dotaci na realizaci zahraničních výměn bylo v roce 2010 uskutečněno
16 výměn z toho 9 výjezdů do zahraničí a 7 pobytů v ČR. Realizovaly se ak vity s partnery z Černé Hory, Izraele, Norska, Nizozemí, Slovenska, Německa, Francie a Maďarska.
Kluby ASK ČR hos ly partnery z Nizozemí, Německa, 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.
Celkem se zahraničních akcí zúčastnilo 483 členů ASK ČR, z toho 440 mladších 26 let,
celkem se zahraničními partnery strávili 110 dnů, což je výrazný nárůst opro roku 2008
i 2009.
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Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Projekty klubů pro neorganizovanou mládež
Interkultura.cz
Od července 2009 se ASK ČR podílí na realizaci projektu „Mobilní škola interkulturního
učení – nástroj pedagogů pro zvládání mul kulturních bariér, který je určený pro střední
školy v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Smyslem projektu je
poskytnout pedagogům na míru šité mul kulturní programy, kterou jsou ceněny pro
svoji propracovanost, variabilnost, hravost a poučitelnost. Projekt je spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Regionální konzultant ČNA Mládež - Petr Kantor
Od května 2009 působí v České národní agentuře místopředseda Správní rady ASK ČR
jako regionální konzultant pro Moravskoslezský kraj. Jeho úkolem je pomoci žadatelům
čerpat dotace z programu „Mládež v akci“. Případné konzultace na emailu: rk-moravskoslezsky@mladezvakci.cz

REMIX – Regionální mix informací
ASK ČR se prostřednictvím Pavla Zdráhala a Petra Kantora, kteří koordinují Jihomoravský a Moravskoslezský kraj se zapojila do tvorby a přispívání tohoto časopisu, který na
krajské úrovni přibližuje mládeži zajímavá témata a ak vity. Tato ak vita vzniká v rámci
národního projektu Klíče pro život, který realizuje NIDM MŠMT ČR.

Informační centrum pro mládež, Brno (ICM)
Regionální pobočka EURODESK
Informační centrum pro mládež provozujeme od roku
1998. Po stěhování v roce 2008, jsme pokračovali v rozšiřování prostor pro poskytování nových služeb našim klientům. V budově jsme v roce 2009 získali vstupní foyer Skrytá 2 a také přízemní kancelář
tohoto objektu, m jsme získali bezbariérovou kontaktní kancelář.
Hlavní činnos informačního centra je poskytování informací. Informace poskytujeme
v plném rozsahu daném Koncepcí rozvoje informačního systému pro mládež v ČR. Hlavním zdrojem informací na celostátní úrovni je Národní informační centrum pro mládež NIDM MŠMT ČR. Regionální informace ak vně vyhledáváme a zpracováváme sami.

10

Jedná se zejména o oblast ubytování pro studenty, brigád, možnostech středních a vysokých škol apod. Mladým lidem, kteří přijíždějí ze zahraničí, poskytujeme také běžné
informace a materiály pro turisty.
Díky poskytnuté dotaci od MŠMT a od Statutárního města Brna můžeme poskytovat
internet pro studenty zdarma. Toho využívají zejména studen středních škol, kde stále
ještě není vybudovaná dostatečná kapacita a studen , kteří do Brna dojíždějí. Kromě vyhledávání informací na internetu mohou využívat i běžné kancelářské a další programy.
V souvislos s činnos ICM Brno jsme v roce 2009 spus li provoz klubovny, která je plně
vybavena a je k dispozici neziskovým organizacím a mladým lidem, kteří potřebují prostory pro své ak vity. V roce 2010 velmi dobře fungovala spolupráce ICM Brno s dalšími
neziskovými organizacemi a také naše půjčovna techniky k jejich využi .
ICM působí jako regionální pobočka Evropské informační služby pro mládež EURODESK.
Spolupracujeme s Evropským 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). Ak vně spolupracujeme s Národním informačním centrem pro mládež
(NIDM MŠMT).
Snažíme se z ICM Brno, díky našemu současnému vybavení a zázemí budovat jednak
komunitní centrum v centru Brna tak i centrum pro neziskové organizace, tak abychom
využili plný potenciál, jenž projekt informačního centra pro mládež nabízí.
V roce 2010 jsme převzali cer fikát MŠMT a m byla potvrzena kvalita činnos Informačního centra pro mládež, Brno
Informační centrum pro mládeže se zapojilo do kampaně 3 dny pro hrdiny, kterou uspořádala Jihomoravská rada dě a mládeže na podporu dobrovolnictví. V rámci kampaně
středoškoláci vyučovali seniory práci s počítačem, zejména s moderními komunikačními
nástroji. Tato spolupráce byla velmi dobře hodnocena jak klienty (seniory), tak mladými
lidmi, kterým přinesla nové zkušenos odborné i sociální.
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Galerie Skrytá – galerie mladých umělců
Rekonstrukcí foyer v roce 2099 jsme získali prostory pro Galerii Skrytá
– galerie mladých umělců, zde dáváme možnost vystavovat práce a realizace mladým lidem a také výstupy z projektů neziskovým organizacím.
V roce 2010 se zde uskutečnilo 8 výstav.

Celostátní soutěž školních časopisů
V pátek 26. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení celorepublikové soutěže
o nejlepší školní časopis roku 2010. Čtvrtý ročník soutěže organizovala Asociace středoškolských klubů ČR, o. s. tento roční byl za m nejúspěšnější za dobu trvání soutěže.
V roce 2010 jsme získali silného mediálního partnera Deník.cz, který zveřejňoval informace o soutěži i články soutěžících redaktorů. Dalšími partnery byly REMIX a Topzine.cz.
Celkem se do soutěže registrovalo 142
časopisů z celé ČR. Na slavnostní vyhlášení se sjelo z celé republiky 290
zástupců přihlášených redakcí. Hlavní
myšlenkou tohoto setkání je výměna
zkušenos v několika rovinách. Již nedílnou součás celého projektu se staly workshopy
z oblas tvůrčího psaní, redaktorské práce, fotografie a také diskuze s profesionálními
novináři. Pro pedagogy jsme zrealizovali výměnu zkušenos a také poradnu.
V rámci předávání ceny měli účastníci možnost také porovnat svou práci s dalšími a také
samy zvolit nejlepší časopis.
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Blíž k participaci
Spolčený projekt klubů SK ASK ČR č. 17 při SŠP Brno, Jílová 36g a SK ASK ČR č. 7 při ISŠCOP Brno, Olomoucká 61. Jednalo se o tři samostatné celodenní ak vity, jejichž cílem
bylo vzbudit v mladých lidech zájem o věci veřejné. Do celého projektu bylo zapojeno
celkem 3 x 20 mladých lidí a dva dospělí koordinátoři.
V průběhu celého projektu byla využita celá řada nových metod práce, jako např. Brainstorming, Insert, Pě lístek, Bingo, Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně a další. Jak
se ukázalo, jednalo se o dobře zvolené metody, které účastníkům nenásilným způsobem
přiblížily pojmy jako např. par cipace nebo podílení se na věcech veřejných.
Cíl projektu byl jednoznačně naplněn. Zvolené ak vity vzbudili v mladých lidech zájem
o věci veřejné, o dění kolem sebe, učili se nebýt lhostejní. Mladí lidé se naučili hledat
cesty, které by jim mohly umožnit ovlivňovat dění kole sebe a to nejen ve škole, ale
i v širších souvislostech. V neposlední řadě došlo u účastníků k posílení sebehodnocení
a sebepoje , k rozvoji komunikačních a sociálních dovednos .
Díky týmových ak vitám, které byly součás programu, došlo k vytvoření opravdu silné
skupiny mladých lidí. S touto skupinou budeme nadále pracovat, rozvíjet jejich schopnos a využívat jejich již nabytých dovednos k ovlivňování dalších skupin mladých lidí.
Účastníci projektu se začínají zapojovat do dalších ak vit, jako např. do projektu „Kecejme do toho“. Ak vně se začali zajímat o práci parlamentů dě a mládeže a to nejen na
úrovni školy, ale i na úrovni města a kraje.
Hlavní přínos projektu spatřujeme ve skutečnos ,
že mladí lidé pochopili, že naše společnost chápe
podíl mladých lidí jako nedílnou součást života této
společnos a že názory mladých lidí jsou důležité.

Graﬃti
Druhý ročník soutěže v graﬃ nejen pro středoškoláky se uskutečnil čtvrtek 24. června 2010. Letos se
soutěžící přesunou blíže k centru města do parku
na Obilní trh. Na jeden den vyrostly dřevěné plochy, na kterých se soutěžící pomocí sprejů vyjádřili
k tématu Brno – moje město.
Cílem projektu je poskytnout mladým lidem pro-
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stor k vyjádření formou, která je jim vlastní. Graﬃ je často vnímáno pouze v souvislos
s vandalismem. Prezentace na veřejnos má pomoci tyto stereotypy bourat a hledat
v něm i prvky specifické kultury.

Akce středoškolských klubů pro
neorganizovanou mládež
SK ASK ČR při SPŠS, Ostrava

Foto soutěž těma „STAVBY A PŘÍRODA“

SK ASK ČR při SPŠS, Ostrava

Exkurze do Lidic a Lán

SK ASK ČR při SPŠS, Ostrava

Výplaz stavařů na Lysou Horu

SK ASK ČR při SPŠS, Ostrava

Sportovní den SPŠ stavební

SK ASK ČR při SPŠS, Ostrava

Sportovní cykloturis cký pobyt v přírodě

SK ASK ČR MASTER TEAM, Písek

Klubové večery

SK ASK ČR při ISŠ – COP, Brno, Olomoucká

Putování za keramikou

SK ASK ČR při ISŠ – COP, Brno, Olomoucká

Turnaj ve střelbě

SK ASK ČR při Gymnáziu, České Budějovice Železný student 2010
SK ASK ČR při DM SŠST, Ústní nad Labem

Turnaj v malé kopané

SK ASK ČR při DM SŠST, Ústní nad Labem

Přebor republiky v bowlingu

SK ASK ČR Petrklíč help

Studentský klub Petrklíč help

SK ASK ČR Břidličná

Dny krajových zvyků a obyčejů

SK ASK ČR Břidličná

Otevřené dílny

SK ASK ČR Břidličná

Toulky s lišákem Pedrem

SK ASK ČR Břidličná

Posezení o páté

SK ASK ČR při SPSŠE Rožnov p. R.

Sportovní den

Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
Posilovací stroj
V květnu 2010 zakoupil SK ASK ČR při SPŠS Ostrava posilovací stroj LEG PRESS HORIZONTAL od firmy Sportmar. V souvislos se zakoupením posilovacího stroje proběhla v prosinci 2010 soutěž „Železný ostravák“, které se zúčastnilo cca. 60 studentů z dalších škol.
Cílem soutěže bude porovnat síly jednotlivých účastníků ve výkonnostní kulturis ce.
Posilovací stroj je samozřejmě používán pro volnočasové ak vity organizované a neor-
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ganizované mládeže. Jednou až dvakrát týdně
na něm cvičí cca. 30 studentů.

Posilovací věž
Inves ci realizoval SK ASK ČR při DM SŠST
v Ús nad Labem a podstatně zlepšil bezpečnost při cvičení. Staré stroje již nevyhovovaly svým morálním i fyzickým opotřebením
a mohlo snadno dojít k úrazu se všemi následky. Také podstatné zlepšení komfortu cvičení
a využi stroje je jasným přínosem pro zlepšení fyzických schopnos členů klubu.
Posilovna je otevřena 3 x v týdnu v odpoledních hodinách, je střídavě využívána cca
23 členy víc z kapacitních důvodů není možné,
po celý školní rok vyjma prázdnin.

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
ak vně vykonává. Za ČRDM a ICM, Brno je předseda ASK ČR členem KRPIM MŠMT.

Krajské rady dětí a mládeže
Členem Jihomoravské rady dě a mládeže jsme od roku 2003. V rámci krajské rady se
daří prosazovat zájmy ASK ČR na úrovni Jihomoravského kraje. ASK ČR se ak vně podílí
na fungování rady.
Od roku 2009 jsme členem i RADAMOK, krajské rady dě a mládeže v Moravskoslezském kraji. Pověřeným zástupce je Petr Kantor.
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Další důležití partneři
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

•

Statutární město Brno

•

Jihomoravský kraj

•

Národní informační centrum pro mládež NIDM MŠMT

•

Národní ins tut dě a mládeže MŠMT

•

Asociace pro podporu a rozvoj Informačních center při mládež v ČR

•

Česká národní agentura Mládež

•

EURODESK

Členství ASK ČR v mezinárodních organizacích
MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science
and Technology)
Tato organizace pořádá mezinárodní přehlídky vědecko-technické činnos 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. Nyní máme status kontaktní organizace a v plánu
je pomoci rozvoji par cipačních ak vit mladých ve spolupráci s touto celoevropskou
organizací.

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 inves c)

•

Statutární město Brno

•

Jihomoravský kraj
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•

Olomoucký kraj

•

Nadační fondy a SRPŠ jednotlivých škol

Na přímou práci klubů přispívají rovněž drobní dárci, zejména z řad rodičů, přátel
a bývalých členů. Všem patří za to poděkování a uznání.

Komentář k ekonomické části
V účetnictví ASK ČR jsou zaznamenány veškeré účetní operace, které se týkají ústředí
i základních článků, které nemají vlastní právní subjek vitu. Základní články s vlastní
právní subjek vitou (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 činnos není podnikání. Zpracování probíhá prostřednictvím výpočetní techniky a účetního so waru. Účetnictví je zpracováváno externí firmou. Tiskové
sestavy a účetní doklady jsou archivovány v sídle sdružení.
Vnitřní kontrola je zabezpečována činnos Revizní komise. Během pravidelných revizí
nebyly shledány žádné nedostatky.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Kroměříži
14. května 2011.

Zbyněk Šolc, v. r.
předseda Správní rady
ASK ČR
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Příloha: Účetní závěrka
Výkaz zisků a ztrát k 13. 12. 2010 (v celých tisících Kč)
Činnos
Název popložky

Hlavní

A.

Náklady

5133

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

127

A.II.

Služby celkem

3763

A.III.

Osobní náklady celkem

948

A.IV.

Daně a poplatky celkem

3

A.V.

Ostatní náklady celkem

34

A.VI.

Odpisy

150

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

108

B.

Výnosy

5335

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

174

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

100

B.V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

10

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

2625

B.VII.

Provozní dotace celkem

2426

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

202

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

202
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Hospodářská

Rozvaha k 13. 12. 2010 (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k
prvnímu dni
účetního roku

Stav k
poslednímu
dni účetního
roku

437

425

Ak va
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.II.

Dlouhodobý majetek celkem

3115

3253

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-2678

-2828

B.

Krátkodobý majetek celkem

59

208

B.II.

Pohledávky celkem

49

169

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

10

35

V.IV.

Jiná ak va

0

4

496

633

Ak va celkem
Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

418

520

A.I.

Jmění celkem

418

318

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

0

202

B.

Cizí zdroje celkem

78

113

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

78

113

Pasiva celkem

496

633
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