VÝROČNÍ
ZPRÁVA

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
Datová schránka: wquti2c
Registrace sdružení na MV ČR byla provedena dne 3. 5. 1990 č. j. VSP/1-34/90-R.

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

Motto:
Neformální vzdělávání je součást života!

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.

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

a

podpora provozu různorodých forem zájmové, odborné a vědecko-technické činnosti středoškolské mládeže ve volném
čase především kvalitativně

a a a

pozitivní působení na sjednocování úsilí mládeže při zakládání nových klubů zaměřených na odborné a společenské aktivity

a

vytváření podmínek pro bezproblémovou činnost klubů zastupováním členské základny na různých úrovních

a

Cílem Sdružení je zejména:

provoz dalších důležitých činností, jako jsou činnost informační, školící, publikační a hospodářská, které budou pozitivně
ovlivňovat činnosti sdružených klubů.

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
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Asociace středoškolských klubů České
republiky, o. s. byla v roce 2010 již podruhé oceněna titulem
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast
práce s dětmi a mládeží“, a to na období let 2011 až 2015.

Orgány ASK ČR
Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení,
která je odpovědná za volbu Správní rady a Revizní komise.
Volební období bylo stanoveno na tři roky. Správní rada pak
volí předsedu občanského sdružení jako svého statutárního
zástupce, který je taktéž volen na období tří let. Poslední volební valná hromada proběhla v roce 2010 a zvolila vedení
ASK ČR do roku 2013.
V roce 2012 proběhla Valná hromada 12. května v Ostravě. Valná hromada schválila výroční zprávu 2011 včetně
účetní závěrky, rozpočet na rok 2012, 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 2012 se uskutečnila 3 zasedání, a to 30. března,
8. června a 7. 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 2012 se uskutečnila 3 zasedání,
a to 28. ledna, 14. dubna a 20. října.
Členy jsou:
Ilona Jančí
Ilona Petrová
Květoslava Konečná
Petra Voráčová

předseda
člen
člen
člen

Olomouc
Břeclav
Brno
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 např. realizace celostátních a mezinárodních
projektů, kterých se ASK ČR každoročně účastní. Za všechny kluby i celou organizaci podává a vyúčtovává projekty celostátního 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.

a

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
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 věnujeme 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 2012 byl jeden nový klub zřízen a jeden naopak zrušen, členská základna díky tomu opět mírně narostla.

Tabulka členská základny
1997

2011

2012

do 18 let

5 339

3 441

3 250

19-26 let

699

1 291

1 310

27 a více

388

130

115

CELKEM

6 426

4 862

4 935

Počet středoškolských klubů

76

60

60

% členské základny do 26 let

94 %

97,3 %

97,7 %
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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 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 138 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 pracovníků ve
školství.
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Projekty realizované v roce 2012
Zajištění pravidelné činnosti ASK ČR

V průběhu roku 2012 se při pravidelné činnosti scházelo 31
640 účastníků, kteří strávili 268 020 osobohodin při aktivitách
neformálního a informálního vzdělávání pod pedagogickým
dozorem vedoucích klubů převážně v prostorách středních
škol, které nám byly bezplatně zapůjčeny.

Aktivity základních článků
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Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity
všech základních článků a členů ASK ČR. Můžeme je rozdělit
do následujících skupin:

V rámci činnosti proběhly:
Osobodny
Kulturní a společenské akce

23 661

Víkendové akce

9 561

výpočetní, technické a elektroniky

Sportovní akce

5 780

sportovní a vodácké

Exkurze, přednášky

9 057

kulturně-vzdělávací a přednáškové

Vědecko-technické akce

4 143

pěvecké a hudební

Projekty

3 895

CELKEM

56 088

matematiko-fyzikální a jazykové
přírodovědné a ekologické

modelářské
výtvarné
praktické dovednosti
tábornické, turistické a pořádání víkendových akcí
spolupráce se zahraničními partnery

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

S nadsázkou lze říct, že činnost je od A po Z
(od angličtiny až po zumbu).
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Pravidelná činnost byla v roce 2012 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 tak dotace činila 315 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
2012 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 48 dní a zúčastnilo se jich 141 účastníků.
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Zahraniční aktivity
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Zahraniční projekty realizované kluby
Z poskytnuté dotace na realizaci zahraničních výměn
bylo v roce 2012 uskutečněno 10 zahraničních výměn,
z toho 5 výjezdů do zahraničí a též 5 pobytů v ČR. Realizovaly se aktivity s partnery z Maďarska, Slovenska,
Německa, Francie, Polska, Nizozemí a nově Dánska.
Kluby ASK ČR hostily partnery z Polska, Německa, 2x
Slovenska a též 2x 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. Do příprav těchto výměn se vždy zapojují sami
členové, a tím se také neformálně vzdělávají v organizačních dovednostech.
Celkem se zahraničních akcí zúčastnilo 471 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 61 dní.
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Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
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.
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SMOK je:
O cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
O seberozvoji – V cizím, jiném, neznámém pomáháme dětem a mládeži hledat inspiraci pro jejich vlastní osobnostní seberozvoj.
O síťování – Vytváříme síť multikulturních otevřených klubů, které jednotně realizují aktivity vedoucí k naplnění cílů projektu.
PRO děti a mládež a jejich volný čas – programy, výstavy, filmy, besedy, víkendovky
PRO organizace působící ve volném čase dětí a mládeže – rozvíjení nabídky programů pro děti a mládež
PRO pedagogické pracovníky formou – rozvíjení pedagogických přístupů a byl založen, protože potřebujeme:
- tvořit jednotné strategie komplexních programů pro prevenci rasismu a xenofobie.
- vyvíjet a ověřovat nové aktivity pro zájmové vzdělávání.
- posílit spolupráci jednotlivých organizací.
A co se ve SMOKu dělo v roce 2012?
Multikulturní otevřené kluby
Celkem jsme zřídili 33 Multikulturních otevřených klubů. Kluby vznikají při již stávajících aktivitách např. klubech ASK ČR, informačních centrech pro mládež, střediscích volného času, městských knihovnách apod.
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Inovativní programy „Poznej svět všemi smysly“
Zrealizovali jsme celkem 150 inovativních programů „Poznej svět všemi smysly“, kterých se celkem zúčastnilo 1700 dětí/žáků.
Setkání s dobrovolníky
Pravidelně probíhá setkání se zahraničními dobrovolníky převážně z programu Evropské dobrovolné služby. Celkem jsme zorganizovali 15 setkání s dobrovolníky. Akcí se celkem zúčastnilo 85 dětí a žáků.
Živá knihovna
V rámci této aktivity probíhaly přípravné činnosti na realizaci programu živé knihovny. Regionální koordinátoři a lektoři byli seznámeni s konceptem živé knihovny a připravují se na organizaci lokálních „Živých knihoven“.
Knihovna – učební pomůcky
V rámci projektu sbíráme požadavky k nákupu potřebné literatury, map a CD/DVD, které budou využity při správě MOKů a realizaci jejich aktivit.
Poradenství
Zahájili jsme službu poradenství. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a pracovníky s mládeží popisujeme zajímavé interkulturní situace. Pro ně navrhujeme možná řešení. V rámci této aktivity proběhla čtyři setkání pedagogických pracovníků a
pracovníků s mládeží v termínech 11. 10. 2012, 23.11.2012, 28.11.2012 a 5.3.2013, kde byly problematické situace diskutovány.
Pravidelná setkání pedagogických pracovníků
Pravidelně organizujeme diskuze, kterých se v roce 2012 celkem zúčastnilo 40 pedagogických pracovníků. Diskuze proběhly v
Českém Těšíně, Praze a Brně. Diskutujeme nad vyvíjenými programy, výstavami a učebními pomůckami.
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6. ročník „Školní časopis roku“
V roce 2012 jsme uspořádali 6. 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 jednotlivých krajích jsme uspořádali 13 krajských kol. Samotné vyhlášení celorepublikové soutěže proběhlo ve dvou dnech v
- Brně - první den pro zástupce základních škol a druhý den pro zástupce středních škol. V rámci vyhlášení proběhlo celkem 12
workshopů včetně workshopů pro pedagogy ze základních a středních škol, kteří vedou školní redakce. Celkem se do soutěže
přihlásilo 259 časopisů. Formální náležitosti splnilo 213. Do celostátního kola postoupilo celkem 70 redakcí. Samotného vyhlášení se zúčastnilo celkem 456 žáků.
Na soutěži dlouhodobě spolupracujeme s Národním informačním centrem pro mládež, českým rozhlasem Ostrava, Deníkem,
Topzine.cz a REMIX - regionální mix informací.

Informační centrum pro mládež, Brno (ICM)
Regionální pobočka EURODESK
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, možností
středních a vysokých škol apod. Mladým lidem, kteří přijíždějí ze zahraničí, poskytujeme také běžné informace a materiály pro turisty.
Mezi největší události v Informačním centru patřilo spuštění nové verze webových stránek (http://brno.icm.cz). Při jeho přípravě
a realizaci jsme spolupracovali přímo s mladými lidmi, kteří našich služeb využívají, a se studenty oborů informatika ze Střední
školy technické a ekonomické v Brně. Koncem roku 2012 jsme spustili testovací provoz.
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V průběhu roku 2012 také vznikly dva Informační body pro mládež na školách. Ve spolupráci se středními školami v Brně jsme
rozšířili povědomí středoškoláků o informačním sytému pro mládež formou odborných praxí v informačním centru. Praxe trvá
dva týdny a je rozložena do dvou částí, vždy na jaře a na podzim. Studenti tak mohou po delší dobu získávat zkušenosti se zpracováním informací, prakticky se podílí na fungování Informačního centra ve spolupráci se zkušeným pracovníkem. Po návratu do
školy pak své zkušenosti prezentují ostatním spolužákům.
Pravidelně jsme se účastnili školení na národní úrovni a mezinárodního semináře pořádaného sítí ERYCA (Francie).
V rámci činnosti a spolupráce s partnery jsme zasíťovali stánek ICM na brněnském Majálesu.
Information right now! Young people are asking
Informační centrum pro mládež se zapojilo do celoevropské kampaně „Information right now! Young people are asking“. Ve středu 16. května 2012 se ve Skryté ulici uskutečnil brněnský happening. Velká matrace ucpala ulici, a každý návštěvník si zde mohl
vyzkoušet běh proti síle gumového lana čili Bungee running, nebo spíše česky Gumoběh.
Akce chce mladým lidem představit informační služby pro mládež a zvýšit povědomí o informačních centrech pro mládež po celé
Evropě, kde se právo mladých na informace prakticky uplatňuje.
V sídle ICM byla zároveň instalována výstava z afrických škol. Expozice poukazuje na fakt, že přístup k informacím a ke vzdělání
není ve světě samozřejmostí a že na světě žije několik milionů dětí, které nemohou chodit do školy z mnoha důvodů, z nichž
nejčastější je ekonomická situace.
Celý měsíc také probíhaly worshopy na školách k tématu práva mladých lidí na informace.
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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Využití klubovny a majetku ASK ČR
Klubovna funguje už třetím rokem v objektu Česká 11 a v roce 2012 byla
využívána Japonským akademickým klubem k výuce japonštiny neformální skupinou pro tvorbu anime.
Pravidelným uživatelem klubovny se stala neformální skupina mladých lidí,
která v návaznosti na evropský projekt a z dotace a EU programu Mládež
v akci realizovala brněnskou mapu USE-IT. Tyto mapy jsou v rámci informačního centra a brněnského majálesu poskytovány mladým lidem.
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. Ve spolupráci s organizátory brněnského majálesu a studentského průvodu městem jsme v klubu vytvořili
zázemí pro účastníky, např. mažoretky Masarykovy univerzity v Brně.
Prostory již nemáme v nájmu, ale jsou momentálně v objektu Česká 11
neobsazeny, zapůjčujeme např. na zkoušky nezávislým mladým divadelníkům.
Veškerý majetek ASK ČR poskytuje organizace k zapůjčení dalším spřáteleným neziskovým organizacím (dataprojektory, plátno,
ozvučení, notebooky, fotoaparáty a další kancelářskou techniku).
Galerie Skrytá – galerie mladých umělců
Galerie Skrytá uspořádala v roce 2012 celkem 5 různých výstav s délkou trvání 6 týdnů. Dvě výstavy byly zaměřené na fotografie,
jedna prezentace se týkala multikulturního projektu a dvě výstavy byly interaktivního rázu.
Prostory galerie byly také využívány v rámci kampaně EU „Právo mladých na informace“ a při zkoušení alternativní divadelní scény v období měsíce listopadu a prosince roku 2012.
Rok 2012 tak považujeme za velmi úspěšný, a to především díky rozmanitosti využití prostor a především pak
díky vzrůstajícímu zájmu mladých o naše prostory.
Dobrovolnické centrum
V roce 2012 jsme zahájili přípravu dobrovolnického centra, jeho aktivity naplňujme všemi činnostmi ASK ČR,
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jako je například organizace přednášek, organizace akcí typu Právo mladých lidí na informace, 72 hodin, podpora neorganizovaných a
neformální skupin apod.
Také spolupracujeme s brněnskými dobrovolnickými centry DC 67 a Hnutí Brontosaurus.
Vše toto již naplňujme skrze jiné projekty a
granty, z tohoto důvody také nebyly na samostatné dobrovolnické centrum čerpány žádné
dotace.
Bohužel se nám v roce 2012 nepodařilo podat a získat akreditaci MV ČR, především se
zdržením práce na novém zákonu o dobrovolnictví.
Majáles - graffiti jam
V rámci studentského festivalu Majáles jsme
byli v roce 2012 hlavním partnerem pro program Graffiti Jam. 20. dubna 2012 se na Mendlově náměstí uskutečnila celodenní akce na
podporu mladé nezávislé kultury. Umělci měli
k dispozici od MČ Brno – střed cihlovou stěnu, na níž mohli legálně tvořit svá díla. V rámci
tohoto programu proběhlo několik doprovodných akcí zaměřených především na tanec – dance battle a hip-hop jam.
Tato veřejná prezentace alternativního umění jako legálního způsobu trávení času má velký smysl. I volnočasové aktivity musí
procházet společenským vývojem a hledat nové cesty v souhlasu se zájmy současné mladé generace.
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Spolupráce na výzkumech
Průzkum problematiky fakult vzdělávající učitele, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a
realizátorem Akademické centrum studentských aktivit (ACSA), se zaměřoval na zjištění struktury stávajícího učitelského sboru
na základních a středních školách ve čtrnácti krajích České republiky. Druhým cílem průzkumu bylo zjistit názory na pojetí přípravy učitelů a na zvolené modely strukturace studia. Se získáním respondentů z řad uchazečů o studium na fakultách vzdělávajících učitele významnou měrou pomohla Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.

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

Akce středoškolských klubů pro neorganizovanou mládež
V rámci systematické podpory každý rok realizují naše kluby více a více akcí pro neorganizovanou mládež (tj. neplatící členské
příspěvky). I v rámci prací s touto skupinou se nám daří uplatňovat metody neformálního vzdělávání, které jsou i pro středoškolskou mládež atraktivní. Různorodé projekty si kladou i různorodé cíle, ale vždy jde o kvalitní zapojení do smysluplných činností
specifické kategorie mládeže.
V rámci práce s neorganizovanou mládeží je těžké vykazovat statistiky, jelikož většinou nejsou prezenční listiny, akce jsou nepravidelné, ale vždy mají svoji přípravnou fázi, které se také žáci a studenti účastní, a v neposlední řadě počty účastníků, diváků
či návštěvníků lze odhadnout velmi stěží. Přes toto však můžeme odhadnout, že akcí se zúčastnilo více jak 4 000 participantů +
školní kolektivy tvořící redakce časopisů, a jen dle doložitelného bylo odpracováno více jak 11 000 osobodní s neorganizovanou
mládeží.
SK ASK ČR při SPŠS Ostrava

3. ročník fotosoutěže – Architektura
Moravskoslezského kraje

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

Železný student 2012

SK ASK při DM SŠST Ústí nad Labem

Sportem proti trvalému vyloučení

SK ASK ČR při SŠP Brno, Jílová
a SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká

Evropa v Brně

SK ASK při DM SŠST Ústí nad Labem,
Čelakovského 5

Mistrem svého oboru

SK ASK ČR Břidličná

Projekty v strukturálně postiženém regionu

SK ASK ČR při VOŠ a SOŠ Bystřice nad Perštejnem

Sportovní akce v Bystřici

SK ASK ČR Petrklíč help

Prožitkové programy pro středoškolskou mládež na Těšínském
Slezsku
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SK ASK ČR při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Sport pro všechny

SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň

Kdo si hraje, nezlobí

SK ASK ČR při SŠP Brno, Jílová
a SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká

Média útočí

SK ASK ČR při Gymnáziu F. X. Šaldy

Ohlédnutí 2012

SK ASK ČR MASTER Písek

Kdo pracuje v zájmových kroužcích,
nezlobí

SK ASK ČR při Gymnáziu, Plzeň,
Mikulášské nám 23

Svět kolem nás

SK ASK ČR při SŠP Brno, Jílová 36g

Blíže k přírodě

SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká

Když máš fusing na krku

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

Chci se učit jinak

SK ASK při DM SŠST Ústí nad Labem,
Čelakovského 5

Po stopách architektury

SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká

Putování za historickým podzemím

SK ASK ČR při SPŠS Ostrava

Výplaz stavbařů na Lysou Horu

SK ASK ČR při Gymnáziu Frenštát p. R.

Soustředění talentů
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Inkluzivní ASK ČR

V roce 2012 se kluby ASK ČR zapojily do mimořádné výzvy MŠMT - Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním
vyloučením. Celkem bylo uspořádáno 5 projektů, jejichž dopady byly dle očekávání: pozitivní příklady, zapojení se do mezinárodních aktivit, rozšíření nabídky činností, zvýšení kapacity klubů ASK ČR, rozvoj klíčových kompetencí mládeže, rozvoj nabídky
volnočasových aktivit i pro neorganizovanou a sociálně znevýhodněnou cílovou skupiny.
Tyto výstupy se zhmotňovaly v konkrétních podobách společného pobytu mládeže, zahraniční výměny, setkání dětí a dospělých,
realizace workshopů a zájmových skupin.
SK ASK ČR při Střední lesnické školy
a Střední odborné školy sociální

Mezinárodní setkání mládeže zkoumající letokruhy stromů

SK ASK ČR při DM SŠST Ústí nad Labem

Technické a řemeslné dovednosti Ústí nad Labem

SK ASK ČR Master Písek

„AČ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNI,
PŘECE NEJSME O NIC HORŠÍ …“

SK ASK ČR Břidličná

Sportovní víkendy, aneb bavíme se bez PC, Radost v tónech

SK ASK ČR při SŠTE, Brno, Olomoucká 61

Kovářství pro všechny Brno

Do zahraniční výměny bylo zapojeno 226 žáků a 30 pedagogů, z toho 26 zahraničních účastníků a 8 jejich vedoucích. Projektu
technických a řemeslných dovedností se realizovalo celkem 160 osobodní práce s inkluzivní mládeží.
V píseckém inkluzivním projektu se zorganizovaly dvě výstavy, 4 besedy, 2 workshopy a společný výlet pro 45 osob na tři dny. V
rámci akcí místní komunity na Bruntálsku se realizovalo 560 osobodní a rozšíření aktivit v jednom z brněnských klubů „O kroužek
kovářství“ bylo realizováno 144 osobodní volnočasových aktivit.
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Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR
Mixážní pult – ozvučení
V rámci investice zakoupilo Ústředí mixážní pult vč. příslušenství. Tento set nyní můžeme využívat pro potřeby Ústředí, klubů,
jednotlivých projektů i na zapůjčení dalším organizacím. Nejvýznamnějším přínosem je především úspora finančních prostředků v
dalších letech, a to jak prostředků ASK ČR, tak i dalších organizací dětí a mládeže, které mohou náš majetek bezplatně využívat.
Již v druhé polovině roku 2012 došlo k 4 zápůjčkám a samotná ASK ČR a její kluby využily ozvučení při 5 akcích.
Datový projektor
Zakoupený dataprojektor slouží pro podporu interaktivity v průběhu klubových hodin, rozšíření jazykových i sociálních kompetencí členů jednotlivých klubů. Pořízením se zvýšil zájem o klubové aktivity, děti to v klubu víc baví, mají daleko větší možnosti
využití různých druhů metod vzdělávání.
Laser Hunter
Laserovou střelnici jsme zakoupili pro zlepšení kvality a zájmu žáků o volný čas v rámci kroužku puškařství. Střelnice funguje na
bázi laserového paprsku, který vysílá puška na promítaný obraz na plátno. Počítač zpětně vyhodnocuje zásahy na požadovaný
cíl. Střelnice je nainstalována od začátku školního roku 2012/1013 v klubovně jednoho z klubů.
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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

• Národní institut dětí a mládeže MŠMT

• Statutární město Brno

• Česká národní agentura Mládež

• Městská část Brno – Střed

• EURODESK

• Jihomoravský kraj
• Národní informační centrum pro mládež NIDM MŠMT
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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
• Statutární město Ostrava, MO Ostrava – Jih
• město Písek
• Olomoucký kraj
• Liberecký kraj
• Tandem - koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
• 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)
Kontrola NKÚ, za léta 2009 – 2011 odhalila 3 nedostatky (špatně evidovaný nákup nábytku a 2x neoprávněně uhrazeno cestovní pojištění pro studenty) v celkové výši 11 007 Kč. K tomuto odvodu bylo následně vypočteno i penále ve výši 9 577 Kč. Tyto
prostředky byly odvedeny FÚ Brno.

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.
V rámci projektu SMOK z EU dotací OPVK byly jako neoprávněné náklady označeny položky ve výši 13 105 Kč, toto prostředky
byly též vráceny do státního rozpočtu. V roce 2012 bylo vyměřeno i penále MSSZ za pozdní platby ve výši 4 106 Kč, tyto byly
způsobeny pozdním přidělením dotací ze strany MŠMT.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Brně 17. května 2013.
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Příloha: Účetní závěrka
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
Název podpložky

Hlavní

A.

Náklady

7 263

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

238

A.II.

Služby celkem

592

A.III.

Osobní náklady

A.IV.

Daně a poplatky

A.V.

Ostatní náklady

A.VI.

Odpisy

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

B.

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

B.V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

2 258

B.VII.

Provozní dotace celkem

4 902

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

108

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

108

Činnosti
Hospodářská

3 103
0
3 103
188
84
7 371
89
119
3

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

Rozvaha k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k prvnímu dni
účetního roku

Stav k poslednímu
dni účetního roku

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek celkem

542

493

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3 545

3 685

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-3 003

-3 192

B.

Krátkodobý majetek celkem

4 914

2 445

B.II.

Pohledávky celkem

217

5

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

4 697

2 440

Aktiva celkem

5 456

2 938

Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

755

830

A.I.

Jmění celkem

693

722

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

62

108

B.

Cizí zdroje celkem

4 701

2 108

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

177

337

B.IV.

Jiná pasiva celkem

4 524

1 771

Pasiva celkem

5 456

2 938
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www.askcr.cz
askcr.cz/icm - Informační centrum pro mládež, Brno
askcr.cz/smok - Síť multikulturních otevřených klubů
askcr.cz/galerieskryta - Galerie Skrytá - galerie mladých umělců
askcr.cz/fotosoutez - fotosoutěže - Architektura Moravskoslezského kraje
askcr.cz/casopis - soutěž „Školní časopis roku“
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