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Motto:
Neformálně se vzděláváme celý život

Vize:
Každý středoškolák si zaslouží možnost rozvíjet svoji osobnost a zájmy a mít
zabezpečený prostor pro realizaci svých aktivit.

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.
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Cílem sdružení je zejména:
• podpora provozu různorodých forem zájmové, odborné a vědecko-technické činnosti středoškolské mládeže ve volném čase především
kvalitativně,
• pozitivní působení na sjednocování úsilí mládeže při zakládání nových
klubů zaměřených na odborné a společenské aktivity,
• být střediskem středoškolské mládeže pro výměnu poznatků, informací
a zkušeností získaných při činnosti v klubu,
• získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti středoškolských klubů,
• vytváření podmínek pro bezproblémovou činnost klubů zastupováním
členské základny na různých úrovních,
• provoz dalších důležitých činností, jako jsou činnost informační, školící,
publikační a hospodářská, které budou pozitivně ovlivňovat činnosti
sdružených klubů.
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. byla v roce 2015 již
potřetí oceněna titulem „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“
a to na období let 2016 až 2020.

Orgány ASK ČR
Valná hromada ASK ČR je nejvyšším orgánem, který volí členy Správní rady
ASK ČR a Revizní komise ASK ČR. V roce 2015 proběhla Valná hromada ASK
ČR 24. 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 2014 včetně účetní závěrky, rozpočet
na rok 2015, vzala na vědomí zprávy o činnosti Správní rady ASK ČR a Revizní
komise ASK ČR i plán dalších aktivit na léta 2015/2016.
Statutární zástupce: Zbyněk Šolc
Správní rada: V roce 2015 se uskutečnila 4 zasedání, a to 13. března, 24.
dubna, 16. října a 18. prosince.
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Členové Správní rady ASK ČR:
Zbyněk Šolc — předseda — Brno
Petr Kantor — místopředseda — Český Těšín
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. R.
Dagmar Vachová — člen — Brno
Milan Vavřík — člen — Písek
Pavel Zdráhal — člen — Brno — do 18. 12. 2015
Lenka Pokorná — člen — Brno — od 24. 4. 2015
Antonín Kolář — člen — Plzeň — od 24. 4. 2015

Revizní komise:
V roce 2015 se uskutečnila 3 zasedání, a to 26. ledna, 20. dubna a 12. října.
Členové Revizní komise ASK ČR:
Ilona Jančí — předseda — Olomouc
Ilona Petrová — člen — Břeclav
Květoslava Konečná — člen — Brno
Petra Voráčová — člen — Brno
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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 a krajského 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 různá školení a semináře.

Činnost ASK ČR
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. (ASK ČR) je zapsaným
spolkem mládeže do 26 let s působností v celé České republice. Jejími členy jsou
zejména studenti středních škol, a to tam, kde jsou naše středoškolské kluby.
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 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 participace
• setkání a spolupráce české a evropské mládeže
• pořádání letních i zimních táborů
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• 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
• účast na různých kampaních pořádaných pro mládež v rámci ČR či EU
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 u pojišťovny Generali pojišťovna a.s.
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.
ASK ČR působí ve všech krajích České republiky. V roce 2015 bylo zřízeno
šest nových klubů, 15 klubů bylo zrušeno. Členská základna vykazuje růst,
meziročně o 13 %totje způsobeno celkovým poklesem žáků ve středních
školách.
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Členové ASK ČR

2015

do 18 let

4 087

19 – 26 let

1 007

27 a více

117

Celkem

5 211

Počet středoškolských klubů

47

% členské základny do 26 let

97,8 %

% členské základny do 35 let

98,1 %

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.
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Projekty realizované v roce 2015
Zajištění pravidelné činnosti ASK ČR
Aktivity základních článků – pravidelná činnost klubů
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
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Kroužky v klubech ASK ČR

počet

hodin
v měsíci

počet
účastníků

Sportovní

87

997

1543

Výtvarné

16

210

407

IT

19

245

277

Hudební a pěvecké

10

75

163

Jazykové a literární

14

73

146

Přírodní vědy

12

52

152

Přírodovědné a ekologické

9

104

144

Outdoorové

14

160

443

Řemeslné a modelářské

9

103

116

Kulturně - vzdělávací

11

48

288

Zdravotnické

6

28

45

Foto a video

6

47

90

Gastronomické

7

48

109

Dramatické

9

70

207

Parlamenty a dobrovolnictví

4

34

62

Celkem

233

2 294

4 192

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.

počet akcí

počet dnů

počet
účastníků

Kulturní a společenské akce

44

126

6 301

Víkendové akce

21

67

1 064

Sportovní akce

26

99

2 241

Exkurze, přednášky

22

35

2 951

Vědecko-technické akce

12

61

5 979

Celkem

125

388

18 536

Tabulka: dotazník o činnosti klubů 2015
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Pravidelná činnost byla v roce 2015 podpořena dotací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, 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 2015 pořádány
třemi kluby a to SK ASK ČR Petrklíč, SK ASK při gymnáziích v Plzni a SK ASK
ČR Břidličná s celkovou dobou trvání 37 dnů a zúčastnilo se jich 85 účastníků.
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Zahraniční aktivity
Zahraniční projekty realizované kluby
Realizace zahraničních výměn byla v roce 2015 financována výhradně
z vlastních zdrojů. Uskutečněno 17 zahraničních mobilit, z toho 12 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, 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.
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Místo
konání

Partner, země

19. SK ASK ČR
Petrklíč help

Česká
republika

Preles, o.z., Gaštanova 48,
Žilina 01 007, Slovensko;
Fundacja Laja, Zamkowa 3abc,
Cieszyn 43-400, Polsko

35. SK ASK ČR
Master Team
při Lesnických
školách v Písku

Francie

35. SK ASK ČR
Master Team
při Lesnických
školách v Písku

Klub

Počet
dnů

Počet

Počet

účastníků

vedoucích

30

3

6

APRECIAL, 21 rue d'Agen,
COLMAR, 68000 Francie

20

2

5

Rakousko

Forstliche Ausbildungsstätte
Ort, Johann Orth-Allee 16 4810
Gmunden, Rakousko

7

1

4

Německo

Alexander-von-HumboldtSchule – GYMNASIUM
LAUTERBACH, Gitta Holloch,
Bahnhofstraße 44-48, 36341
Lauterbach, Deutschland

20

2

6

36. SK ASK ČR
při Gymnáziu
v Plzni

Německo

Alexander-von-HumboldtSchule – GYMNASIUM
LAUTERBACH, Gitta Holloch,
Bahnhofstraße 44-48, 36341
Lauterbach, Deutschland

23

2

6

48. SK ASK
ČR při SŠIEŘ
Rožnov pod
Radhoštěm

Česká
republika

Střední průmyslová škola elektrotechnická Piešťany, Náměstí
SPN 8, 921 69 Piešťany,
Slovensko

20

2

6

49. SK ASK ČR
při Gymnáziu
F. M. Pelcla
Rychnov nad
Kněžnou

Česká
republika

Carmel Antonius College, John
Mottstraat 2-4, NL- 2806 HP
GOUDA, Nizozemsko

19

2

7

49. SK ASK ČR
při Gymnáziu
F. M. Pelcla
Rychnov nad
Kněžnou

Nizozemsko

Carmel Antonius College, John
Mottstraat 2-4, NL- 2806 HP
GOUDA, Nizozemsko

19

2

8

Rakousko

INNOC - Austrian Society for
innovative Computer Science,
Haussteinstraße 4/2, A-1020
Wien, Rakousko

6

1

3

36. SK ASK ČR
při Gymnáziu
v Plzni

65. SK ASK ČR
při Gymnáziu
Zábřeh
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Počet
účastníků

Klub

65. SK ASK ČR
při Gymnáziu
Zábřeh

75. SK
ASK ČR při
Gymnáziu J.V.
Jirsíka, České
Budějovice
75. SK
ASK ČR při
Gymnáziu J.V.
Jirsíka, České
Budějovice

Místo
konání

Partner, země

Maďarsko

FLL semifinále visegrádské
oblasti, Kölcsey Közpon,
Hunyadi János utca 1-3, H
4026 Debrecen; Gabriella
Tóth & András Lánczi,
National Instruments Virtuális
Műszerezésért Alapítvány
hatar ut. 1 / H-4031 Debrecen,
Maďarsko

Počet
účastníků

Počet
dnů

Počet

Počet

účastníků

vedoucích

6

1

3

Slovinsko

Mednarodno kulturno zgodovinsko družstvo Generala
Borojeviča Tolmin, Kamno
23, 5220 Tolmin, Slovinsko;
Gymnasium R.Schumana,
Pfarrer Lukas Srasse 36, 93413
Cham, Německo

32

3

6

Chorvatsko

Česká škola J.A.Komenského,
T.G.Masaryka 5, 43500 Daruvar,
Chorvatsko; Svaz Čechů, Trg.
Kralja Tomislava 7, 43500
Daruvar, Chorvatsko

56

3

5

258

24

65

Celkem
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Projekty v oblasti práce
s neorganizovanou mládeží
9. ročník celorepublikové soutěže „Školní časopis
roku“
V roce 2015 jsme uspořádali 9. 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 periodik nebo klubových či oddílových.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským
kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž byla zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V roce 2015 jsme uspořádali 14 krajských kol, do kterých se přihlásilo celkem
209 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 pro zástupce středních škol.
Vyhlášení se zúčastnilo celkem 356 žáků z 80 redakcí. V rámci vyhlášení
proběhlo 12 workshopů včetně workshopů pro pedagogy ze základních
a středních škol, kteří školní redakce vedou.

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.
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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 13 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.
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Č.

Organizátor

Projekt

Počet
osob

Počet
dnů

1.

Středoškolský klub ASK ČR č. 39 Klub
cestovatelů Plzeň

Cestujeme za poznáním

86

6

2.

Středoškolský klub ASK ČR č. 39 Klub
cestovatelů Plzeň

Projekt Globe

17

250

3.

Středoškolský klub ASK ČR č. 39 Klub
cestovatelů Plzeň

EKO PUNK

70

2

4.

Středoškolský klub ASK ČR č. 19
Petrklíč

12 chutí světa

828

31

5.

Středoškolský klub ASK ČR č. 36 při
gymnáziích v Plzni

Svět kolem nás

1350

10

6.

Středoškolský klub ASK ČR č. 92
při Gymnáziu a SPŠEI, Frenštát pod
Radhoštěm

Soustředění talentů

40

5

7.

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

HIV – Cesty komunikace

109

12

8.

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

Kulový blesk

78

1

9.

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

Ohlédnutí 2014

670

41

10.

Středoškolský klub ASK ČR č. 75
při Gymnáziu J. V. Jirsíka, České
Budějovice

Železný student

50

4

11.

Středoškolský klub ASK ČR č. 35 při
lesnických školách v Písku, MASTER
TEAM

Kdo si hraje, nezlobí

140

40

12.

Středoškolský klub ASK ČR č. 48 při
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Stop neonacismu

295

2

13.

Středoškolský klub ASK ČR č. 48 při
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Sportem proti
nežádoucím závislostem

30

80

14.

Středoškolský klub ASK ČR č. 17 při
SŠP Brno, Jílová 36g

Nejsem na to sám

30

1

15.

Středoškolský klub ASK ČR č. 17 při
SŠP Brno, Jílová 36g; Středoškolský
klub ASK ČR č. 7 při SŠET Brno,
Olomoucká 61

Poznávejme se navzájem
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Č.

Organizátor

Projekt

Počet
osob

Počet
dnů

16.

Středoškolský klub ASK ČR č. 7 při
SŠET Brno, Olomoucká 61

Rok v lidových tradicích

60

6

17/18.

Středoškolský klub ASK ČR č. 7 při
SŠET Brno, Olomoucká 61

Cesta podzemím jižních
Čech, ekologie v praxi

40

2

19.

Středoškolský klub ASK ČR č. 41
Břidličná

Pozitivní adrenalin

195

9

20.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

Historie a současnost
automobilky Škoda
Mladá Boleslav

45

1

21.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

SPORTEM PROTI
SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ

446

7

22.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

Po stopách architektury
2014 – Český Krumlov
perla jižních Čech

45

2

23.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

POD DAVIDOVOU
HVĚZDOU

90

2

24.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

Šumavské vodní
elektrárny

45

2

25.

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

Mistr svého oboru 3.
ročník

249
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26

Středoškolský klub ASK ČR č. 93 při
DM SŠST Ústí nad Labem

Architektonická
a stavařská soutěž

31

6

27.

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

Exkurze na Dlouhé stráně

18

2

28.

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

5. ročník fotografické
soutěže na téma „Člověk
a architektura“

93

61

29.

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

Exkurze do Moravského
kartografického centra
a Javoříčských jeskyní

42

1

5205

612

Celkem účastníků
V roce 2015 se do aktivit zapojilo celkem 5205 účastníků.

17

Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
Každoročním doplňováním materiálně technické základny se nám daří
zvyšovat zájem středoškolské mládeže o zapojení do pravidelné činností
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.
Lezecká stěna
V rámci investice byla zakoupena a instalována lezecká stěna v prostorách
Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, kde působí středoškolský klub
ASK ČR číslo 75. Postavení lezecké stěny pro volnočasové tělovýchovné
aktivity, která bude k těmto účelům využívána jak členy klubu, tak i ostatní
středoškolskou neorganizovanou mládeží a to nejen z gymnázia J. V. Jirsíka,
ale i okolních škol.
Pořízením lezecké stěny vznikla další možnost, jak uspokojit poptávku
mladých lidí po aktivním trávení volného času.
Jezdecká sedla
V rámci této investice byla zakoupena dvě nová jezdecká sedla pro jezdecký
kroužek středoškolského klubu ASK ČR Břidličná. Klub zaznamenává zvýšený
zájem dětí a mládeže o jezdecký sport. Zájem je jak o samotné členství
v jezdeckém kroužku, tak o pravidelné víkendové aktivity spojené s jízdou na
koni. Sedla budou využívána nejen členy klubu, ale i dalšími zájemci.

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.
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Informační centrum je umístěno v centru města v kancelářích ASK ČR a je
otevřeno každý všední den od 10 do 17 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 červnu 2015 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva a projekt byl
ukončen.
V rámci požadované udržitelnosti projektu probíhala v roce 2015 činnost
subjektů „Sítě multikulturních otevřených klubů“ s využitím „Metodických
pomůcek“ vytvořených v průběhu projektu SMOK.
„Síť multikulturních otevřených klubů“ Síť čítá 15 aktivních MOKů (Multikulturní
Otevřený Klub) - Třinec, Český Těšín, Karviná, Olomouc, Brno, Pelhřimov, Plzeň,
Ústí nad Labem, Cheb, Ivančice, Kroměříž, Slaný, Most, České Budějovice, kde se
realizovaly multikulturní programy zejména setkání s dobrovolníky, rozvojové
večery a zážitkové programy za finanční podpory programu Erasmus+. Proběhly
také víkendové pobyty za podpory programu mládež kraji.
„Metodické pomůcky“ MOKy dále využívají výstupů projektu, a to metodiky,
filmy, výstavy a knihovny. Knihovna je k dispozici v klíčových partnerských
místech v Českém Těšíně, Olomouci, Brně, Pelhřimově, Liberci, Kladně, Ústí nad
Labem a Plzni.
Pro cílovou skupinu dětí a studentů bylo v roce 2015 v 10 krajích zrealizováno
55 multikulturních programů s využitím metodických opor a pomůcek vytvořených a zakoupených v rámci projektu. Jednalo se o výstavy, živé knihovny,
rozvojové večery, besedy, přednášky, zážitkové programy, víkendové pobyty
i multikulturní tábory.
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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.
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Důležití donátoři
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Statutární město Brno
• Jihomoravský kraj
• Olomoucký kraj
• Moravskoslezský kraj
• Jihočeský kraj
• Nadační fond Albert
• Nadace Agrofert
• Ústecká komunitní nadace
• Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava – Jih
• Syndikát novinářů ČR, z.s.
• Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
• 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!
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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 podvojné 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 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.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Brně 8.
dubna 2016.
Zbyněk Šolc, v. r.
předseda Správní rady ASK ČR
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Příloha 1: Účetní závěrka
Název položky

Činnosti

A

Náklady

8417

A.I.

Spotřebované nákupy

1484

A.II.

Služby celkem

1865

A.III.

Osobní náklady

1127

A.IV.

Daně a poplatky

0

A.V.

Ostatní náklady

3645

A.VI.

Odpisy

212

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

84

B.

Výnosy

8449

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

787

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

2319

B.V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem

0

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

630

B.VII.

Provozní dotace celkem

4713

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

32

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

32

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)
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Aktiva

Název položky

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

493

497

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek
celkem

3685

3901

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem

-3192

-3404

B.

Krátkodobý majetek celkem

2445

486

B.II.

Pohledávky celkem

5

13

B.III.

Krátkodobý finanční majetek
celkem

2440

473

2938

983

Aktiva celkem

Pasiva

Název položky

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

830

872

A.I.

Jmění celkem

722

840

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

108

32

B.

Cizí zdroje celkem

2108

111

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

337

75

B.IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

24

1771

36

2938

983

askcr.cz
icmbrno.cz - Informační centrum pro mládež Brno
smok.askcr.cz - Síť multikulturních otevřených klubů
skolnicasopisroku.cz - soutěž „Školní časopis roku“
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