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ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

Motto:

Neformální vzdělávání je součást života!

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

Poslání a cíle:

 tředoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost
S
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:
 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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Asociace středoškolských klubů České
republiky, o. s. byla v roce 2010 oceněna titulem
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce
s dětmi a mládeží“ na období let 2011 až 2015.

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. Poslední volební valná hromada proběhla
v roce 2010 a zvolila vedení ASK ČR do roku 2013.
V roce 2011 proběhla Valná hromada 14. května
Kroměříži. Valná hromada schválila výroční zprávu 2010
včetně účetní závěrky, rozpočet na rok 2011, vzala na
vědomí zprávy o činnosti Správní rady a Revizní komise
a plán dalších aktivit na léta 2012 a 2013.
Statutární zástupce:
Zbyněk Šolc

Správní rada:
V roce 2011 se uskutečnila 4 zasedání,
a to 25. března, 10. června, 16. září a 9. prosince.
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
Ústí nad Labem
Ostrava
Rožnov p. R.
Brno
Písek

Revizní komise:
V roce 2011 se uskutečnila 3 zasedání,
a to 22. ledna, 16. dubna a 22. října.
Členy jsou:
Ilona Jančí
Petra Voráčová
Ilona Petrová
Květoslava Pouchlá

předseda
člen
člen
člen

Olomouc
Brno
Břeclav
Brno
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Ústředí ASK ČR
 Ústředí ASK ČR zabezpečuje administrativní, ekonomický a technický chod organizace. Za jeho fungování odpovídá

předseda Správní rady ASK ČR. Ústředí ASK ČR realizuje celostátní a mezinárodní projekty, kterých se ASK ČR účastní.
Dále poskytuje veškerý servis základním článkům – středoškolským klubům. Za kluby i celou organizaci podává
a vyúčtovává projekty a připravuje realizaci projektů, které mají celostátní charakter.
Pro vedoucí základních článků a další dobrovolné pracovníky organizuje školení a připravuje metodické materiály a pokyny.

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, 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. 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).
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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
 mezinárodní výměny
 aktivity 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
 celostátní soutěž Školní časopis roku
 projekty z evropských fondů ESF, především OPVK
ASK ČR se soustřeďuje na podporu studentským samosprávám na středních školách a ostatním formám participace.
Rovněž se intenzivně zabýváme 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.
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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 2011 bylo založeno 5 nových klubů, dva kluby byly zrušeny. Toto
mělo za následek výrazný růst členské základny.
Tabulka: Členská základna
1997

2010

2011

do 18 let

5 339

3 250

3441

19 – 26 let

699

1 320

1291

27 a více

388

133

130

Celkem

6 426

4 693

4862

Počet středoškolských klubů

76

57

60

% členské základny do 26 let

94,0 %

97,3 %

97,3 %
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Dobrovolnictví
Základním stavebním kamenem neziskové organizace je práce dobrovolníků, kteří jsou ochotni nezjištně věnovat svůj čas
a jiný kapitál do práce pro druhé a ASK ČR není výjimkou. V naší organizaci máme 60 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 dalších 70 vedoucích jednotlivých kroužků, kteří také dobrovolně s mládeží pracují.
Velmi si práce našich dobrovolníku
ceníme a věříme, že bude přijat zákon
o dobrovolnictví a tím bude prospěšná
činnost všech těchto lidí oceněna, alespoň
morálně.
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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Evropský rok dobrovolnictví
V roce 2011 proběhla celoevropská kampaň na podporu
a zviditelnění dobrovolné činnosti. ASK ČR se zapojila
vydáním Almanachu, který mapuje 20 let naší činnosti,
především jednotlivých klubů. Podařilo se nám představit
práci našich vedoucích – dobrovolníků - kterou po celou
dobu existence činnosti vykonávali pro členy i nečleny naší
organizace.
Ocenění Dobrovolník Informačního centra pro mládež
získala Dagmar Vachová, a to za pomoc při různých akcích
a projektech, které pořádá ASK ČR nebo jiné organizace
s námi spolupracující.
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Projekty realizované v roce 2011
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 a přednáškové
 pěvecké a hudební
 modelářské
 výtvarné
 praktické dovednosti
 tábornické, turistické 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 2011 se při pravidelné činnosti scházelo
31 000 účastníků, kteří strávili 312190 osobohodin
při aktivitách neformálního a informálního vzdělávání
pod pedagogickým dozorem vedoucích klubů převážně
v prostorách středních škol, která nám byly bezplatně
zapůjčeny.
V rámci činnost proběhly:
Osobodny
Kulturní a společenské akce

16 456

Víkendové akce

1 196

Sportovní akce

3 459

Exkurze, přednášky

5 556

Vědecko-technické akce

4 258

Celkem

30 925

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.
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Pravidelná činnost byla v roce 2011 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. V průměru na
jednoho člena to činila dotace 310 Kč.
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 pořádají. To umožňuje
větší otevřenost a možnost se účastnit pro širší skupinu
mladých lidí.
Významnou aktivitou jsou také letní tábory, těchto
bylo v roce 2011 pořádáno 6 a to čtyřmi kluby (SK AS
ČR při Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám 23, SK ASK ČR
Petrklíč, SK ASK ČR Břidličná a nově také SK ASK ČR
Klub cestovatelů Plzeň) s celkovou dobou trvání 43 dní
a zúčastnilo se jich 134 účastníků.
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Zahraniční aktivity
Zahraniční projekty realizované kluby

 Díky poskytnuté dotaci na realizaci zahraničních

výměn bylo v roce 2011 uskutečněno 14 zahraničních
výměn, z toho 8 výjezdů do zahraničí a 6 pobytů
v ČR. Realizovaly se aktivity s partnery z Maďarska,
Slovenska, Německa, Itálie, Francie a Bulharska.
Kluby ASK ČR hostily partnery z Polska, Německa,
Slovenska, Maďarska a Izraele.

 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.

 Celkem se zahraničních akcí zúčastnilo 468 mladých

lidí, z toho českých účastníků, členů ASK ČR bylo více
jak 3/4. Celková doba zahraničních pobytů jak v ČR,
tak v zahraničí, byla 87 dní.

ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Projekty klubů pro neorganizovanou mládež
Mobilní škola interkulturního učení – nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér
Realizace 60 multikulturních programů vyvrcholila v roce 2011. Tříletý projekt, na kterém se Asociace středoškolských
klubů ČR partnersky podílela, úspěšně dokončil své plánované aktivity. Kromě realizovaných programů je to také databáze
lektorů a multikulturních programů na portálu www.interkultura.cz. Zapojeným partnerům byla zapůjčena mobilní multikulturní
učebna, která nabízí pedagogům metodické listy, vypracované powerpointové prezentace, filmy, knihy, výstavy a další
pomůcky pro iniciaci interaktivních multikulturních aktivit.
SMOK – síť multikulturních otevřených klubů
Na sklonku roku 2011 získala Asociace středoškolských klubů ČR
přidělený grant z evropského sociálního fondu na tříletý celorepublikový
projekt. Projekt začne v lednu 2012 a jeho hlavním cílem bude
osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím multikulturních témat.
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.
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REMIX – Regionální mix informací
ASK ČR se prostřednictvím Pavla Zdráhala a Petra Kantora, kteří koordinují Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, zapojila
do tvorby a přispívání tohoto časopisu, který na krajské úrovni přibližuje mládeži zajímavá témata a aktivity. Tato aktivita 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, tím jsme získali
bezbariérovou kontaktní kancelář.
ICM, Brno je od roku 2010 držitelem certifikátu MŠMT, který potvrzuje,
že splňuje podmínky Národního kodexu standartu kvality poskytovaných
služeb. Od roku 2007 jsme také držitelem Certifikátu kvality poskytovaných
služeb od AICM.
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 NIDM
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.
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.
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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).
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.
Dobrou spolupráci jsme navázali s Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou
knihovnických, informačních a sociálních služeb. Na základě dohody umožňujeme pravidelnou obornou praxi studentům školy.
Prezentaci informačního centra proběhla v rámci
Bambiriády v Ivančiccíh. Dále jsme se zapojili do
Veletrhu informačních sítí „Evropa je vám na dosah“
v Brně na Moravském náměstí.
V červnu roku 2011 proběhla v ICM následná
kontrola standardů kvality ICM.
Využití klubovny a majetku ASK ČR
Již druhým rokem funguje v objektu Česká 11, Brno
klubovna ASK ČR, která byla v roce 2011 využívána
Japonským akademickým klubem k výuce japonštiny,
neformální skupinou pro tvorbu anime, skupinou pro
přípravu festivalu Modré dny. Dále jsme klubovny
půjčovali k setkávání Jihomoravské rady dětí a mládeže,
k setkání pracovníků Národního institutu dětí a mládeže
a jiných organizací pracujícími s dětmi a mládeží.
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Z nabídky majetku, který poskytujeme neziskovým organizacím a skupinám mládeže, byl
v roce 2011 zájem především o dataprojektor a promítací plátno. Další majetek jako je digitální
foťák, diktafon či stany byly půjčovány v menší míře.
Galerie Skrytá – galerie mladých umělců
Rekonstrukcí foyer v roce 2009 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 2011 se zde uskutečnilo 6 výstav.
Celostátní soutěž školních časopisů
Pátý ročník soutěže, kterou organizujeme ve spolupráci s Národního informačního centra
pro mládež, zaznamenal jednu novinku. Vyhlášení bylo rozděleno do dvou dnů. Ve čtvrtek byly
předány ceny pro zástupce redakcí ze základních škol a v pátek pro zástupce ze středních škol.
Celkem se finálního setkání zúčastnilo více než 400 nadšených
redaktorů. Jednu z cen předali i samotní zástupci školních
redakcí, kteří mezi sebou
vybrali nejlepší časopisy. Tyto
ceny putují pro školní časopisy
Kravařské noviny z Kravař
v kategorii základní školy
a časopis gymnazistů z Telče
s názvem Naše škola v kategorii střední školy.
Soutěž je zařazena do kategorie C soutěží MŠMT a je jím
podporována jako jedna z forem mediální gramotnosti dětí
a mládeže.
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Akce středoškolských klubů pro neorganizovanou mládež
SK ASK ČR Petrklíč Help •
SK ASK ČR při SŠP Brno, Jílová •
a SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká •
SK ASK ČR při SPŠS Ostrava •
SK ASK ČR při VOŠ a SOŠ Bystřice nad Perštejnem •
SK ASK ČR při DM SŠST Ústní nad Labem •
SK ASK ČR Břidličná •
SK ASK ČR při Gymnáziu České Budějovice •
ASK ČR – ústředí •
ASK ČR – ústředí •
SK ASK ČR při ISŠ – COP Brno, Olomoucká •
SK ASK ČR Japonský akademický klub •
SK ASK ČR MASTER TEAM při Lesnických školách v Písku •
SK ASK ČR při Gymnáziu Frenštát p. R. •
SK ASK ČR při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm •
SK ASK ČR při SŠP Brno, Jílová •
SK ASK ČR při Gymnáziu Plzeň •
SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň •

• Prožitkové programy pro středoškolskou mládež
na Těšínském Slezsku
• Cesta k participaci a dobrovolnictví
• Projekty Ostrava
• Sportovní akce v Bystřici
• Zapojení sociálně slabých na Ústecku
• Projekty v strukturálně postiženém regionu
• Železný student XIII. ročník
• Graffiti battle – 3. ročník
• Vzdělávání školských rad
• Střelba jako koníček i povolání
• Cestou čaje k multikultuře
• Výchova proti xenofobii
• Soustředění talentů
• Po stopách Davidovy hvězdy
• Sportovně-branný třídenní pobyt na Vysočině
• Svět kolem nás
• Cestujeme za poznáním

ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
Dřevěné pódium
Dřevěné pódium bylo předáno SK ASK ČR JAK do užívání 1. 8. 2011, kdy proběhlo zkušební sestavení. Následně bylo
pódium použito jako podesta v rámci akce Nocování v jurtě, které proběhlo v srpnu od 8. do 12. 8. v Třinci. Proběhlo tak
otestování kompatibility jurty s pódiem. Pódium bylo využito pro kapelu v rámci hudebního stanu na akci „Zahradní párty“.
Keramická pec
Keramické pece jsou využívány pro činnost výtvarného kroužku SK ASK ČR Břidličná, dále na otevřených dílnách
a u dalších aktivit a projektů. Studenti se seznámí a naučí základní keramické technologické postupy - modelování v ruce
z hroudy bez keramického kruhu, modelování z plátů, vytváření keramických reliéfů.
Multifunkční posilovací věž
SK ASK ČR při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm pořídil věž, která umožňuje snadno upravovat parametry zátěže, čímž
dává prostor pro cvičení širokému spektru cvičenců, a to bez ohledu na jejich vstupní fyzické dispozice. Při výběru nám velmi
pomohli i naši sponzoři, kteří již s posilovacími stroji značky BODYCRAFT měli zkušenosti a doporučili nám koupi právě této
posilovací věže.
Nákup smaltovací pece
Nákup smaltovací pece rozšířil spektrum aktivit klubu SK ASK ČR Petrklíč. Stihla být použita již v rámci tábora, kdy
účastníci tvořili měděné smaltované amulety. Kurzu smaltování se zúčastnila Kristýna Juříková, která i vede keramické
workshopy.
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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. Asociace má na jednání ČRDM dva mandáty, které aktivně vykonává. V roce 2011
byl předseda ASK ČR zvolen do předsednictva ČRDM. Za ČRDM a ICM, Brno je předseda ASK ČR členem KRPIM MŠMT.
Vladimír Kojan, člen Správní rady ASK ČR, je členem zahraniční komise ČRDM.
Krajské rady dětí a mládeže
Členem Jihomoravské rady dětí a mládeže (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. Předseda ASK ČR zastupuje
JRDM v předsednictvu Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje od roku 2010.
Od roku 2009 jsme členem i RADAMOK Rady dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji. Pověřeným zástupcem
je Petr Kantor.
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM)
V rámci AICM prosazujeme specifické zájmy informačního centra pro mládež, které je jako jediné provozováno celostátní
organizací a jejím ústředím. Na činnosti Asociace se podílíme především konzultací strategických materiálů a výkonem
členských povinností.
Důležití partneři
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Statutární město Brno
• Jihomoravský kraj
• Národní informační centrum pro mládež NIDM MŠMT

• Národní institut dětí a mládeže MŠMT
• 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. Nyní máme status kontaktní organizace a v plánu je pomoci rozvoji participačních
aktivit mladých ve spolupráci s touto celoevropskou organizací.
Významní donátoři
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až
2015)
• Statutární město Brno
• Olomoucký kraj
• Liberecký kraj
• Nadační fond ALBERT
• 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.
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Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)
V prosinci 2011 byla zahájena kontrola NKÚ na poskytnuté dotace ze státního rozpočtu za roky 2009–2011. Tato kontrola
byla ukončena až v roce 2012.
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 v sídle sdružení.
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 Ostravě 12. května 2012.
Zbyněk Šolc, v. r.
předseda Správní rady ASK ČR
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Příloha: Účetní závěrka
Výkaz zisků a ztrát k 13. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
Název podpložky

Hlavní

A.

Náklady

5 042

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

A.II.

Služby celkem

3 437

A.III.

Osobní náklady celkem

1 024

A.IV.

Daně a poplatky celkem

A.V.

Ostatní náklady celkem

127

A.VI.

Odpisy

175

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

159

B.

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

253

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

154

B.V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

2 377

B.VII.

Provozní dotace celkem

2 311

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

62

Činnosti
Hospodářská

120

0

5 104

9
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Rozvaha k 13. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k prvnímu dni
účetního roku

Stav k poslednímu
dni účetního roku

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek celkem

425

542

A.II.

Dlouhodobý majetek celkem

3 253

3 545

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-2 828

-3 003

B.

Krátkodobý majetek celkem

208

4 914

B.II.

Pohledávky celkem

169

217

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

35

4 697

V.IV.

Jiná aktiva

4

0

633

5 456

Aktiva celkem
Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

520

755

A.I.

Jmění celkem

318

693

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

202

62

B.

Cizí zdroje celkem

113

4 701

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

113

177

B.IV.

Výnosy příštích období

0

4 524

633

5 456

Pasiva celkem
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