Výroční zpráva 2016

ASK ČR je držitelem čestného titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ na léta 2016 – 2020.
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Základní údaje:
Název sdružení:

Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
ve zkratce ASK ČR

Sídlo:

Česká 166/11, 602 00 Brno

IČ:

00531413

DIČ:

CZ00531413

Telefon:

+420 542 210 030

Webové stránky: www.askcr.cz
E-mail:

askcr@askcr.cz

Datová schránka: wquti2c
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka L 21.
Představení:
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. je nepolitická nestátní nezisková organizace.
ASK ČR vznikla v roce 1990 a patří mezi deset největších organizací dětí a mládeže u nás a má
základní články ve většině krajů České republiky. ASK ČR se zaměřuje především na vytváření a
organizování volnočasových aktivit pro středoškolské studenty i pro ostatní děti a mládeže ve
věku od 6 do 26 let.
Poslání a cíle:
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.
Cíle v oblasti řízení a rozvoje organizace
Zajištění pravidelné činnosti klubů ASK ČR, rozvoj a rozšiřování působnosti při institucích (školy,
domovy mládeže). Zajištění aktivit pro neorganizovanou mládež realizované kluby a ústředím. Rozvoj
informačního centra pro mládež a dobrovolnických center.
Cíle v oblasti výchovy a vzdělávání
Zavedení sebehodnocení do pravidelné činnosti klubů. Umožnit účastníkům snadné hodnocení
získaných kompetencí a jejich využití při vstupu na trh práce. Příprava doporučeného rámcového
vzdělávacího programu pro kluby ASK ČR a vytvoření nabídky konkrétních vzdělávacích programů pro
využití ve středoškolských klubech.

Cíle pro oblast partnerství a spolupráce
Rozvoj partnerství a spolupráce v rámci již existujících sítí, nebo vytvoření nové sítě organizací na
mezinárodní úrovni.
Cíle pro oblast financování
Rozvoj využívání jiných zdrojů financování, než dotace MŠMT a obcí a krajů.
Orgány ASK ČR
Valná hromada ASK ČR
je nejvyšším orgánem, který volí členy Správní rady ASK ČR a Revizní komise ASK ČR. V roce 2016
proběhla Valná hromada ASK ČR 8. dubna v Brně. Správní rada pak volí Předsedu Správní rady ASK ČR
jako statutárního zástupce, který je volen na období tří let. Orgány ASK ČR jsou zvoleny na období
2013 – 2016.
Valná hromada schválila výroční zprávu 2015 včetně účetní závěrky, rozpočet na rok 2016, vzala
na vědomí zprávy o činnosti Správní rady ASK ČR a Revizní komise ASK ČR i plán dalších aktivit na léta
2016/2017.
Statutární zástupce
Zbyněk Šolc
Správní rada ASK ČR
V roce 2016 se uskutečnilo pět zasedání, 16. března, 8. dubna, 10. června, 7. října a 16. prosince.
Členové Správní rady ASK ČR
Zbyněk Šolc

předseda

Petr Kantor

místopředseda

Květa Děrdová

člen

Jan Hosnedl

člen

Vladimír Kojan

člen

Antonín Kolář

člen

Aleša Kymličková

člen

Lenka Pokorná

člen

Petr Seidler

člen

Jaromír Štrunc

člen

Dagmar Vachová

člen

Milan Vavřík

člen

Revizní komise ASK ČR:
V roce 2016 se uskutečnila 3 zasedání, a to 6. února, 11. června a 15. října.
Členové Revizní komise ASK ČR
Ilona Jančí

předseda

Květoslava Konečná

člen

Ilona Petrová

člen

Petra Voráčová

člen

Ústředí ASK ČR
Administrativní, ekonomický a technický chod celé organizace zabezpečuje Ústředí ASK ČR.
Předseda Správní rady ASK ČR je odpovědný za fungování celého Ústředí včetně jeho funkcí a činností,
jako je například realizace celostátních a mezinárodních projektů, kterých se ASK ČR každoročně
účastní. Ústředí ASK ČR podává a vyúčtovává za všechny kluby i celou organizaci projekty celostátního,
krajského či místního charakteru, připravuje jejich realizaci a poskytuje veškerý servis svým základním
článkům – středoškolským klubům.
Ústředí dále pracuje na vytvoření metodických materiálů a pokynů pro vedoucí základních článků
a organizuje pro ně školení a semináře.

Činnost ASK ČR
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. (ASK ČR) je zapsaným spolkem mládeže, jejíž
cílovou skupinu tvoří mladí lidé od 6 do 26 let včetně dětí a mládeže s omezenými příležitostmi.
Důsledně uplatňujeme rovný přístup, členem se může stát každý, na zájemce nejsou kladeny žádné
zvláštní požadavky ani nároky.
Více než 90 procent členské základy tvoří studenti všech typů středních škol. Většina klubů je
otevřená také nečlenům, kteří se mohou při klubových akcích a aktivitách s činností klubu seznámit a
stávají se tak vedlejší cílovou skupinou, jako dobrovolní pracovníci s mládeží, pedagogové, vedoucí
klubů a lektoři, kteří se účastní vzdělávacích aktivit.
Naši členové jsou zapojeni do všech fází činnosti aktivně. Nejsou pouhými konzumenty
připravených aktivit. Vzhledem k jejich věku, by to ani nešlo jinak. Spolupracují s vedoucími klubů již
při přípravě projektů na další rok, plánování aktivit a při celoroční činnosti. Součástí celoroční činnosti
je i pravidelné hodnocení, do kterého se účastníci zapojují.
Poslání a cíle naplňuje ASK ČR nejrůznějšími aktivitami především základních článků –
středoškolských klubů (nikoliv školských klubů ve smyslu Školského zákona).

Středoškolský klub je zřizovaný podle Stanov ASK ČR. Zřízení klubu schvaluje Správní rada ASK ČR.
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 aktivit členů, které přispívají
k všeobecnému, osobnímu i odbornému rozvoji mladých lidí prostřednictvím 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:


činnost volnočasových a zájmových klubů



vydávání studentských časopisů a podpora participace



setkání a spolupráce české a evropské mládeže



pořádání letních i zimních táborů



mezinárodní výměny



aktivity v rámci programu Erasmus+



pořádání akcí pro neorganizovanou mládež



pořádání konferencí, seminářů a vzdělávacích projektů



provoz Informačního centra pro mládež



celostátní soutěž Školní časopis roku



projekty z evropských fondů ESF, především OPVK a OPVVV

ASK ČR se soustřeďuje na podporu studentských samospráv na středních školách a ostatních
forem participace. Rovněž se intenzivně zabývá podporou pro studentské časopisy jako formy
mediální výchovy a veškeré jiné formy participace středoškolské mládeže. Podporujeme rozvoj
strukturovaného dialogu ve společnosti a s mládeží. Důležitou součástí naší činnosti je dobrovolnictví,
a to jak vedoucích klubů a kroužků, tak i samotných členů – mladých lidí. V neposlední řadě se věnuje
informovanosti mladých lidí a informacím o mladých lidech.
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.
ASK ČR se postupně vyprofilovala jako zájmový spolek 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.

V roce 2016 působila ASK ČR ve 12 krajích České republiky. V roce 2016 byly zřízeny tři nové kluby,
tři kluby byly zrušeny.

Členové ASK ČR

2016

do 18 let

4 051

19 – 26 let

914

27 a více

108

Celkem

5 073

Počet středoškolských klubů

47

% členské základny do 26 let

97,9 %

% členské základny do 35 let

99 %
Tabulka: Členská základna

Dobrovolnictví
Základním stavebním kamenem neziskové organizace je práce dobrovolníků, kteří jsou ochotni
nezištně věnovat svůj čas a jiný kapitál do práce pro druhé a ASK ČR není výjimkou. V naší organizaci
působí 47 vedoucích základních článků, kteří se kromě práce s dětmi věnují i nezbytné administrativě a
berou na sebe právní i finanční odpovědnost za všechny akce. Dále máme 190 vedoucích jednotlivých
kroužků, kteří také dobrovolně s mládeží pracují. Práce našich dobrovolníků si velmi ceníme.
Rozhodujícím faktorem pro další rozvoj mimoškolních aktivit bude i nadále nadšení pedagogických
a jiných pracovníků ve školství. Hlavním důvodem vysoké organizovanosti na některých
středoškolských klubech je právě toto nadšení pedagogů či jiných pracovníku ve školství.

Projekty realizované v roce 2016
Projekty zajišťující pravidelnou klubovou činnost základních článků, jejich zahraniční aktivity, práci
s neorganizovanou mládeží, rozvoj materiálně technické základny, činnost informačního centra pro
mládež.
Zajištění pravidelné činnosti ASK ČR
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity všech základních článků a členů
ASK ČR. Kroužky můžeme rozdělit do následujících skupin:


sportovní



výtvarné



informační technologie, programování a robotika



hudební a pěvecké



jazykové a literární



přírodní vědy



přírodovědné a ekologické



outdoorové – turistika, cykloturistika a vodáctví



řemeslné, modelářské a rukodělné



kulturně-vzdělávací a společenské



zdravotnické



foto a video



gastronomické



dramatické, divadelní a filmové



studentské parlamenty a dobrovolnická centra

Kroužky v klubech ASK ČR

počet

hodin v měsíci

kapacita

Sportovní

86

989

2150

Výtvarné

16

210

448

IT

21

257

420

Hudební a pěvecké

10

75

300

Jazykové a literární

17

90

370

Přírodní vědy

12

52

240

Přírodovědné a ekologické

10

116

280

Outdoorové

14

190

480

Řemeslné a modelářské

12

127

250

Kulturně - vzdělávací

11

62

330

Zdravotnické

5

24

125

Foto a video

7

49

140

Gastronomické

10

80

200

Dramatické

9

70

230

Parlamenty a dobrovolnictví

4

34

62

Celkem

244

2 425

6 025

Kroužky mají, díky našim vedoucím, velmi rozmanité zaměření a studenti se aktivně podílejí na
jejich chodu.

Kromě pravidelné činnosti kluby uspořádaly akce kulturního a společenského charakteru,
přednášky a exkurze, víkendové, sportovní a vědecko-technické akce.

Kulturní a společenské akce
Vícedenní akce
Sportovní akce
Exkurze, přednášky
Vědecko-technické akce
Celkem:

počet akcí

počet dnů

počet účastníků

56
26
30
27
11
150

140
79
106
32
59
416

6 558
1 149
2 491
2 597
5 556
18 351

Pravidelná činnost byla v roce 2016 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, dotacemi krajskými i dotacemi některých měst. Část dotace také sloužila k zajištění
chodu ústředí ASK ČR, avšak veškeré prostředky, které byly určeny na ostatní neinvestiční výdaje, byly
vloženy do činnosti základních článků. Pokračoval nárůst podílu aktivit základních článků, které jsou
vedle dotačních prostředků financovány z vlastních zdrojů organizace.
Díky tomu 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 pořádají. To umožňuje větší otevřenost a možnost se účastnit pro širší skupinu mladých lidí.
Další aktivitou je pořádání letních táborů. Ty byly v roce 2016 pořádány třemi kluby a to SK ASK ČR
Petrklíč, SK ASK při gymnáziích v Plzni a SK ASK ČR Břidličná s celkovou dobou trvání 28 dnů a
zúčastnilo se jich 89 mladých lidí.

Zahraniční aktivity
Realizace zahraničních výměn byla v roce 2016 financována výhradně z vlastních zdrojů.
Uskutečněno bylo 19 zahraničních mobilit, z toho 14 výjezdů našich členů do zahraničí a též 5 pobytů
v ČR. Realizovaly se aktivity s partnery z Maďarska, Slovenska, Německa, Francie, Velké Británie,
Slovinska, Polska, Nizozemska, Španělska, Chorvatska a Rakouska.
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. Do příprav těchto výměn se vždy zapojují sami členové a tím se také
neformálně vzdělávají v organizačních dovednostech.
Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Projekty zaměřené na vytváření aktivit pro neorganizovanou mládeží tradičně patří k hlavním
bodům činnosti ASK ČR.

10. ročník celorepublikové soutěže „Školní časopis roku“
V roce 2016 jsme uspořádali 10. ročník soutěže. Celorepubliková soutěž školních časopisů je
postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo
elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády ať už v podobě školních, klubových či oddílových
periodik. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je
organizováno pro každý kraj.
Uskutečnilo se 14 krajských kol, do kterých se přihlásilo celkem 193 časopisů. Soutěž tímto
naplňuje parametry postupové soutěže. Samotné vyhlášení celorepublikové soutěže proběhlo ve dvou
dnech v Brně - první den pro zástupce základních škol a druhý den, ve spolupráci s Fakultou sociálních
studií Masarykovy univerzity, pro zástupce středních škol, v rámci Mediálního dne Katedry mediálních
studií a žurnalistiky. Vyhlášení se zúčastnilo celkem 408 žáků z 84 redakcí. V rámci vyhlášení proběhlo
15 workshopů včetně těch pro pedagogy ze základních a středních škol, kteří školní redaktory na
vyhlášení doprovázeli.

Regionální zástupce DZS, program Erasmus+
Místopředseda Správní rady ASK ČR Petr Kantor působí jako regionální zástupce organizace Dům
zahraniční spolupráce. Jeho úkolem je pomoci žadatelům čerpat dotace z programu „Erasmus+“.
Případné konzultace na emailu: rk-moravskoslezsky@dzs.cz.

Využití prostor a majetku ASK ČR
V místě současných kanceláří ASK ČR na Malinovského náměstí 4 jsou pro aktivity ASK ČR
využívány nájemní přednáškové a konferenční sály, které nabízíme k využití neformálním skupinám
mládeže a neziskovým organizacím.
Veškerý majetek ASK ČR poskytuje organizace k zapůjčení dalším spřáteleným neziskovým
organizacím a neformálním skupinám mládeže (dataprojektory, plátno, ozvučení, notebooky,
fotoaparáty a další kancelářskou techniku).

Akce středoškolských klubů pro neorganizovanou mládež
V rámci systematické podpory každý rok realizují členové našich klubů více a více akcí pro své
vrstevníky, kteří nejsou zapojeni do pravidelných aktivit (neorganizovaná mládež).
Do projektu se zapojilo 16 středoškolských klubů z celé České republiky. Každý z organizátorů se
zaměřil na přípravu a realizaci akcí, které považoval za přínosné a důležité v místě jeho působnosti.
Různorodé aktivity tradičně spojuje především zaměření na smysluplné vyplnění volného času dětí a
mládeže, na vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, na rozvoj osobních a profesních
stránek účastníků. V rámci této cílové skupiny se nám osvědčují neformální metody a přístupy. Patří
mezi ně například exkurze, sportovní soutěže, besedy a další.
Mladí lidé se podílejí na všech fázích projektu. V rámci přípravné fáze se učí plánovat, organizovat,
komunikovat. Během realizační fáze jsou aktivně zapojeni do programu a do průběžného i
závěrečného hodnocení.
V roce 2016 se do aktivit zapojilo celkem 9305 účastníků.
Přehled účastníků zapojených do jednotlivých projektů:
Č.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Organizátor

Středoškolský klub ASK ČR č. 6
při SŠSŘ Brno - Bosonohy
Středoškolský klub ASK ČR č. 6
při SŠSŘ Brno - Bosonohy
Středoškolský klub ASK ČR č. 6
při SŠSŘ Brno - Bosonohy
Středoškolský klub ASK ČR č. 19
Petrklíč
Středoškolský klub ASK ČR č. 36
při gymnáziích v Plzni
Středoškolský klub ASK ČR č. 92

Projekt

Mládež a tradice

Počet

Počet dnů

účastníků
20

12

15

6

Za stádem koní

22

2

Dobrovolnické centrum

100

52

Svět kolem nás

1350

10

22

3

Dekorace z přírodních
materiálů

Soustředění talentů

při Gymnáziu a SPŠEI, Frenštát pod
Radhoštěm
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec
Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec
Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec
Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec
Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec
Středoškolský klub ASK ČR č. 76
při Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec

HIV – Cesty komunikace

60

12

Kulový blesk

100

1

Šaldovy voči

600

1

90

42

80

35

30

20

Železný student

35

4

Ač jiné barvy pleti a vyznání..

294

20

Ekologie a technický pokrok

45

1

Sportuji, tedy jsem!

40

150

Umění spojuje národy

90

2

Jít správným směrem

21

2

Tradičně netradičně

25

2

Cesta k participaci

20

3

Ahoj na vodě!

50

6

Praktická ekologie

46

2

Pozitivní adrenalin

370

30

Neviditelné oběti komunismu
v zemi javorů
Liberecké debatování
Sokol

Sydney

očima

gymnaziálních studentů

Středoškolský klub ASK ČR č. 75
13.

při Gymnáziu J. V. Jirsíka, České
Budějovice
Středoškolský klub ASK ČR č. 35

14.

při

lesnických

školách

v Písku,

MASTER TEAM
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Středoškolský klub ASK ČR č. 48
při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
Středoškolský klub ASK ČR č. 48
při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
Středoškolský klub ASK ČR č. 48
při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
Středoškolský klub ASK ČR č. 17
při SŠP Brno, Jílová 36g
Středoškolský klub ASK ČR č. 17
při SŠP Brno, Jílová 36g
Středoškolský klub ASK ČR č. 17
při SŠP Brno, Jílová 36g
Středoškolský klub ASK ČR č. 7
při SŠET Brno, Olomoucká 61
Středoškolský klub ASK ČR č. 7
při SŠET Brno, Olomoucká 61
Středoškolský klub ASK ČR č. 41

Břidličná
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná
Středoškolský klub ASK ČR č. 84
při DM SŠHS Kroměříž
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 93
při DM SŠST Ústí nad Labem
Středoškolský klub ASK ČR č. 33

Evropa kolem nás

360

1

EVVO v naším režii

40

20

Jak se to dělá

1000

10

Pokec

400

10

Prožitky plné radosti

375

5

Pod lupou

160

8

Babrečky, zlaté české ručičky

700

20

Zelený lísteček

70

2

1500

80

50

1

270

14

50

2

45

2

Atomová energie

50

2

Mistr svého oboru

230

28

50

1

Šikovné ruce

50

4

Exkurze do Lidic a Lán

27

1

NON – formal Club
Historie
automobilky

a

současnost

Škoda

Mladá

Boleslav
SPORTEM

PROTI

SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
Po stopách architektury
POD

DAVIDOVOU

HVĚZDOU

Architektonická
stavařská soutěž

a

při SPŠ stavební v Ostravě
Středoškolský klub ASK ČR č. 33
42.

při SPŠ stavební v Ostravě

6.

ročník

fotografické

soutěže na téma „Nejkrásnější
místa

Moravskoslezského

100

61

27

1

10

90

96

8

120

3

9305

792

kraje“
43.

44.

45.

46.

Středoškolský klub ASK ČR č. 33

Exkurze do Hrabyně

při SPŠ stavební v Ostravě
Středoškolský klub ASK ČR č. 33
při SPŠ stavební v Ostravě

Uspořádání

fotografií „Škola základ života“

Středoškolský klub ASK ČR č. 97

Tvořivé dílny

Ulita Blansko
Středoškolský klub ASK ČR č. 97
Ulita Blansko

výstav

Sportovní

hravá

odpoledne

CELEKEM

ÚČASTNÍKŮ

Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
Každoročním doplňováním materiálně-technické základny se nám daří zvyšovat zájem
středoškolské mládeže o zapojení do pravidelné činnosti klubů. Kvalitní vybavení dává větší možnosti
k realizaci vlastních nápadů mladých lidí, motivuje je a podporuje rozvoj jejich tvořivosti a její
uplatnění pozitivním způsobem. Tyto aktivity vedou k rozvoji klíčových kompetencí a často rozvíjí
pozitivní pracovní návyky. V roce 2015 jsme realizovali dvě investiční akce.

Keramická pec
V rámci této investice byla zakoupena keramická pec pro keramický kroužek středoškolského
klubu ASK ČR při DM VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. V klubu keramická pec již dosloužila a oblibené
keramické kroužky musely dopravovat výrobky k vypalování jinam, což vedlo ke zvýšení nákladů díky
dopravě. Zájem o kroužek po nákupu vzrostl i díky možnosti, odnést si svůj výrobek hned po vypálení.
Informační centrum pro mládež Brno (ICM)
Hlavní činností 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 NÚV MŠMT ČR. Regionální informace
aktivně vyhledáváme a zpracováváme sami. 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.

Informační centrum je umístěno v centru města v kancelářích ASK ČR a je otevřeno každý všední
den v době 9:00 – 11,00 a 13:00 – 16:00 hodin. Kromě docházkového pracoviště nás mladí lidé mohou
kontaktovat s dotazy také prostřednictvím telefonu, emailu, nebo přímo z webových stránek
informačního centra.
Informační centrum pro mládež Brno je držitelem certifikátu MŠMT, který je vyjádřením kvality
poskytovaných služeb.

SMOK – síť multikulturních otevřených klubů
Projekt „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora
pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 je financován z prostředků Evropské
unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
V rámci požadované udržitelnosti projektu probíhala v roce 2016 činnost subjektů „Sítě
multikulturních otevřených klubů“ s využitím „Metodických pomůcek“ vytvořených v průběhu
projektu SMOK.

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program „Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni“ (čj. MSMT-671/2016-2). V roce 2016 jsme požádali o příspěvek
v tomto dotačním programu v osmi krajích, v Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském a
Ústeckém byly naše projekty podpořeny.
Podpora středoškolských klubů kraji a městy
V rámci vyhlášených dotačních titulů, či individuálních žádostí, byly podpořeny naše projekty
Jihočeským krajem, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Brnem, Městem Zábřeh a
Statutárním městem Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih.

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.

Krajské rady dětí a mládeže
Členem Jihomoravské rady dětí a mládeže (JRDM) jsme od roku 2003.
Od roku 2009 jsme členem i RADAMOK - Rady dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji.
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.
Děkujeme za podporu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR



Statutární město Brno



Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava – Jih



Město Zábřeh



Jihočeský kraj



Jihomoravský kraj



Moravskoslezský kraj



Plzeňský kraj



Ústecký kraj



Syndikát novinářů ČR, z.s.



Ústecká komunitní nadace



Baktoma spol. s r.o.



sdružení rodičů jednotlivých škol

Na přímou práci klubů přispívají rovněž drobní dárci, zejména z řad rodičů, přátel a bývalých členů.
Všem patří 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 subjektivitu. Základní články s vlastní právní subjektivitou (IČ) vedou
vlastní podvojné účetnictví. Sdružení nemá žádný majetek, který by nebyl veden v účetnictví.
Účetnictví je vedeno řádně podle českých předpisů platných pro účetní jednotky, jejichž hlavním
předmětem činnosti není podnikání. Zpracování probíhá prostřednictvím výpočetní techniky a
účetního softwaru MONEY S3. Účetnictví je zpracováváno externím pracovníkem. Tiskové sestavy a
účetní doklady jsou archivovány na ústředí ASK ČR.
Vnitřní kontrola je zabezpečována činností Revizní komise. Během pravidelných revizí nebyly
shledány žádné zásadní nedostatky.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Valnou hromadou ASK ČR v Brně 12. května 2017.

Zbyněk Šolc, v. r.
Předseda Správní rady ASK ČR

Příloha 1: Účetní závěrka

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
Název položky
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VII.
B.
B.I.
B.VI.
B.VII.
C.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnosti
Hlavní
Hospodářská
4613
212
1224
1484
2
1660
31
4613
141
1581
2891
3
3

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

Název položky
A.
A.II.
A.IV.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Název položky
A.
A.I.
A.II.
B.
B.II.
B.III.
B.IV

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje cekem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu dni
účetního roku účetního roku
493
3685
-3192
2445
5
2440
0
2938

545
3760
-3215
346
215
95
36
891

Stav k
Stav k
prvnímu dni poslednímu dni
účetního roku účetního roku
830
722
108
2108
0
337
1771
2938

833
830
3
58
0
58
0
891

askcr.cz
icmbrno.cz - Informační centrum pro mládež Brno
smok.askcr.cz - Síť multikulturních otevřených klubů
skolnicasopisroku.cz - soutěž „Školní časopis roku“
facebook.com/stredoskolskekluby – Facebook ASK ČR
instagram.com/stredoskolskekluby – Instagram ASK ČR
Vydala:
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. (ASK ČR)
Česká 166/11
CZ - 60200 Brno
tel.: +420 542 210 030
e-mail: askcr@askcr.cz
www.askcr.cz
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka L 21
IČ: 00 531 413
Číslo účtu: 590 32 621 / 2010
ASK ČR je držitelem čestného titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

