
P Ř Í R U Č K A  P R O  A K T I V N Í  

ST Ř E D O Š KO L Á K Y  



JAK SE STÁT DELEGÁTEM? 

1. Zaregistruj se na našich webových stránkách: 

 https://stredoskolskaunie.cz/reg/ 

2. Přihlaš se do svého účtu. 

3. Všechny potřebné informace nalezneš na: 

 https://stredoskolskaunie.cz/zadost-o-delegaci/ 

4. Stáhni si delegační formulář. 

5. Vyplněný a podepsaný formulář nám zašli zpět. 

Proč jsou delegáti důležití? 

 

Aby naše činnost byla důvěryhodná 

a legitimní, potřebujeme mít co 

nejvíce delegovaných členů, kteří 

zastupují středoškoláky ze své školy 

prostřednictvím samosprávy. 
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CO OBNÁŠÍ FUNKCE DELEGÁTA? 

Delegát: 

 zastupuje školu a její studenty 

 ovlivňuje chod ČSU pomocí hlasovacího práva 

 zúčastňuje se Republikových sněmů 

 https://stredoskolskaunie.cz/republikove-snemy/ 

 má možnost zúčastnit se Víkendu studentských samospráv 

 3denní akce plná workshopů, přednášek a her 
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CO JSME DÍKY DELEGÁTŮM 

DOKÁZALI V MINULÉM ROCE? 

 Na republikovém sněmu jsme spustili kampaň Revoluce na 

střední, která shrnuje požadavky na změny ve školství, na které 

ses jako delegát mohl podílet osobně i ty. 

 

 Podařilo se nám otevřeným dopisem ministryni školství omezit 

tzv. pamlskovou vyhlášku pouze na základní školy. 

 

 Podpořili jsme protestující studenty Obchodní akademie v 

Rakovníku, kteří kvůli špatné atmosféře na škole a 

propouštěným učitelům protestovali za odstoupení tamní 

ředitelky. 

 

 Upozornili jsme na sporné hodnocení slohových maturitních 

prací, podpořili jsme maturanty, kteří se proti výsledkům 

odvolali a o změnách v maturitách momentálně nadále 

jednáme. 

 

 Snažíme se odložit povinnou maturitu z matematiky, platit má 

od roku 2021, na odborných školách o rok později. 
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NEVÍŠ, JAK NASTARTOVAT SAMOSPRÁVU? 

 
MÁME PRO TEBE PÁR TIPŮ, JAK ZAČÍT! 

BESEDA 

 Zkus se poptat svých spolužáků, jaké akce/události 
je zrovna zajímají. 

 Navrhni zajímavého hosta, kterého bys mohl na 
školu pozvat. 

 Dohodni si schůzku s ředitelem školy a získej jeho 
svolení pro akci. 

 Oslov vybranou osobu a seznam ji s plánovaným 
programem. 

 Informuj své spolužáky o akci . Využít můžeš 
Facebook nebo leták na nástěnce. 

 V den akce uvítej pozvaného hosta ve škole, 
představ ho spolužákům a užívej besedy. 

 



JAKÉ DALŠÍ AKCE MŮŽEŠ POŘÁDAT? 

 FILMOVÝ VEČER - Sežeň spolužáky a koukejte se spolu na 

filmy. 

 VÝZNAMNÝ DEN - Jestli se blíží nějaké významné datum, 

pozvi si na školu člověka s touto událostí spojenou. 

 ŠKOLNÍ KONCERT - Pozvěte si školní kapely a užijte si spolu 

příjemnou hudbu. 

 EXKURZE - Vyjeďte na zajímavé místo a poznejte nové věci. 

 PROFESNÍ DEN – Pozvěte si do školy lidi z různých profesí: 

podnikatele, lékaře, vědce, spisovatele, truhláře,… 

 BĚH PRO CHARITU – Uspořádejte závod, při kterém budete 

vybírat peníze. 

 ŠKOLNÍ ČASOPIS – Najděte tvůrčí lidi a založte časopis; 

publikovat můžete povedené slohy, články o cestování,… 

 RENOVACE ČÁSTI ŠKOLY –Nelíbí se vám nějaké místo ve 

škole? Domluvte se s vedením, že ho vlastníma rukama 

vylepšíte. 

 PROJEKTOVÝ DEN – Škola hrou! Vymyslete soutěže, úkoly a 

hry pro vaše spolužáky a ukažte jim, že se lze učit i 

zábavnou formou. 



Míša Slámová 

Email: mslamova@stredoskolskaunie.cz 

Telefon: +420739667308 

Martin Klouček 

Email: mkloucek@stredoskolskaunie.cz 

Telefon: +420774166004 

MÁŠ DOTAZ? 

  - KONTAKTUJ NÁS 
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