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Slovo úvodem
Milé čtenářky, milí čtenáři,

na rok 2020 se jistě bude dlouho vzpomínat, a často bohužel ne v dobrém. Ačkoliv školství
koronavirovou pandemií utrpělo, šlo zároveň o křest ohněm, který postavil celý systém           
do situace, v níž bylo potřeba reflektovat dosavadní fungování a mnohému se naučit.
Ostatně stejně tomu bylo i v případě našeho spolku. 

Setkávání se je pro naši činnost klíčové. I proto představovalo omezení osobního kontaktu
překážku, v jejímž důsledku jsme museli odkládat nebo rušit naše akce, řešit velký pokles
motivace a adaptovat své fungování. Výhodou pro nás bylo, že v našem organizačním týmu
sdružujeme středoškoláky z celé republiky, a proto naše platformy již byly zcela připraveny     
na online režim a vzdálenou spolupráci. 

Navzdory obtížím jsme zaznamenali mnoho úspěchů, například v naší kampani Hlásíme se       
o slovo, jejímž cílem bylo poukázat na nepřipravenost školského systému na zavedení
povinné maturity z matematiky a související negativní dopady. Pokračovali jsme i v našich
největších akcích, republikových sněmech, byť v netradičním formátu. Rovněž jsme rozvíjeli
naše zastoupení v odborných organizacích u nás i v zahraničí a zkoušeli nové koncepty, jako
byly lokální pikniky, streamy nebo podcast #ZaŠkolou.

Na poli vzdělávací politiky jsme se soustavně vyjadřovali k výzvám distanční výuky, ale                 
i k proměnlivé epidemické situaci, která opakovaně přerušila výuku prezenční. Ve veřejné
diskuzi jsme se snažili zvýraznit konstruktivní hlasy odborníků, kteří hledali rovnováhu mezi
potřebou nezanedbat vzdělání a zároveň zbytečně neohrozit zdraví žáků. Věnovali jsme se
také komplexnímu šetření kvality distančního vzdělávání nebo výuce sexuální výchovy na
středních školách.

Pandemie odklonila pozornost od ostatních neméně důležitých témat českého školství,
kterými jsou například nedostatečné zohledňování duševního zdraví nebo prohlubování
sociálních nerovností. Tím byli přehlušeni ti, jejichž hlas byl již tak sotva slyšet. Doufáme
proto, že budeme schopni opět poukázat na vytyčené problémy českého školství a
navrhovat jejich řešení, a po rozvolnění opatření opět pořádat akce pro naše členy a
delegáty, neboť jsou pro naše fungování klíčové.

Naším cílem zůstává to, aby úroveň školství odpovídala 21. století a reflektovala zájmy a
potřeby českých středoškoláků.

Děkujeme všem, co jsou v tom s námi!

Za předsednictvo 
Viktor, Ondra, Erika, Petr a Filip

 



O
 s

po
lk

u Česká středoškolská unie hájí práva a zájmy českých
středoškoláků. Komunikuje s ministerstvem školství a dalšími
relevantními subjekty a prosazuje reformy školství, modernější
a individuálnější výuku, občanské vzdělávání a demokratické
principy vedení škol. V neposlední řadě se vyjadřuje důležitým
tématům ve vzdělávání, jako jsou státním maturitám, jednotným
zkouškám a organizuje vlastní projekty a iniciativy.

Popis spolku
Název Česká středoškolská unie, z. s.

Sídlo Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4 – Modřany

Právní forma spolek (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Zápis v rejstříku zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle L, ve vložce 25476

IČO 014 94 813

DIČ CZ01494813

Číslo účtu 2500435819/2010

Webové stránky stredoskolskaunie.cz

Kontaktní e-mail info@stredoskolskaunie.cz
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Předseda
Viktor René Schilke

První místopředseda
Ondřej Nováček

Druhá místopředsedkyně
Erika Kubálková

Člen předsednictva
Petr Franc

Člen předsednictva
Filip Slaný

Předsednictvo České středoškolské unie 
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Předseda Dozorčí rady
Filip Jelínek

Člen Dozorčí rady
Ján Vácha Člen Dozorčí rady

David Bouz

Členka Dozorčí rady
Veronika Elznicová Člen Dozorčí rady

Štěpán Kment

Dozorčí rada  České středoškolské unie 



Události &
činnost v roce
2020



XV. republikový sněm – Co řeší průměrný středoškolák?

Z důvodu mimořádných opatření, která byla v březnu stanovena vládou, jsme se
rozhodli XV. republikový sněm rozdělit do dvou částí. První část se odehrála online a
byla otevřena široké veřejnosti. V rámci ní se konala nejprve debata o maturitách,
které se zúčastnilo hned několik hostů: Martin Baxa (ODS), Lukáš Bartoň (Piráti) a
Karel Gargulák (konzultant a analytik společnosti EDUin). Druhá část programu se
skládala ze čtyř workshopů: Ekologie, Studium v zahraničí, Historie státních maturit a
nakonec Mládí a politika, kterým nás provedl poslanec František Kopřiva (Piráti).
Druhá část sněmu se pak odehrála na začátku června ve Skautském institutu v Praze.
Tam proběhlo představení činnosti Unie za poslední půlrok a diskuze s
předsednictvem. Následovala diskuze s účastníky o problematice sexuální výchovy
na školách. Po obědě jsme si představili kandidáty do předsednictva, ptali se jich na
otázky a nakonec i zvolili nové pětičlenné předsednictvo. Zároveň došlo k volbám do
dozorčí rady.

XVI. republikový sněm – Co se děje za vypnutým mikrofonem?

Vládní návrh zákona Lex COVID umožnil formální schůze v online prostředí i takovým
spolkům, jež ve svém zakladatelském právním jednání nijak neupravovaly využití
technických prostředků dálkové komunikace při zasedání svého nejvyššího orgánu.
XVI. republikový sněm tak mohl proběhnout kompletně online. Konal se v pátek 4.
prosince a v sobotu 5. prosince přes platformu Zoom. V rámci prvního dne jsme
rozebírali především činnost Unie za poslední půlrok a debatovali o budoucnosti a
směřování spolku. Po úvodu program začal povídáním členky předsednictva OBESSU
o své organizaci, která sdružuje středoškolské unie z celé Evropy. Následovalo
shrnutí činnosti Unie za poslední půlrok, na které navázaly dvě debaty ve skupinkách
mezi členy. Páteční program zakončil svým krátkým projevem o současné situaci člen
naší dozorčí rady. V sobotu na úvod promluvila zástupkyně Aliancie stredoškolákov,
která shrnula jejich činnost a zodpověděla otázky o školství na Slovensku. Po té jsme
se přesunuli na ústřední téma tohoto republikového sněmu, kterým bylo duševní
zdraví na školách. Formou kvízu proběhlo krátké představení tématu a následovala
debata mezi školními psycholožkami, které zůstaly i na debaty ve skupinkách s
účastníky. Program zakončil odborně vedený workshop o situaci duševního zdraví na
školách a udržování psychohygieny.

Republikové sněmy
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V roce 2020 pokračovala Unie ve své kampani Hlásíme se o slovo!, která
měla za cíl zrušení zavedení povinné maturity z matematiky. V dubnu
před avizovaným hlasováním jsme spustili další část kampaně, a to
psaní dopisů proti povinné maturitě z matematiky. Ve spojení s
organizacemi Otevřeno a Fórum rodičů jsme všem poslancům poslali
otevřený dopis, který apeloval na zachování volitelnosti u maturitní
zkoušky. K zaslání dopisu poslancům jsme vyzvali středoškoláky, učitele
a rodiče, aby tak mohli vyjádřit svůj nesouhlas se zavedením povinné
maturity z matematiky. Původně jsme připravovali maraton psaní
dopisů po republice, v reakci na pandemii jsme akci ale přenesli do
online prostoru. Počet dopisů doručených do Sněmovny přesáhl půl
tisíce. Středoškoláci v nich vyprávěli svoje osobní příběhy a vysvětlovali,
jaké negativní dopady by zavedení povinné maturity z matematiky mělo
nejen na ně. Podporu zrušení zavedení povinné maturity z matematiky
jsme komunikovali i v Senátu. Psaní dopisů bylo vyvrcholením
dlouhodobé aktivity složené také z lobbingu napříč politickým
spektrem, protestu, petice a vnášení hlasu středoškoláků i odborníků
do veřejné diskuze. Novela eventuálně prošla a povinná maturita z
matematiky a cizího jazyka byla zrušena. Unie po roce a půl tedy může
kampaň Hlásíme se o slovo! vyhodnotit jako úspěšnou. 

V úterý 19. 5. jsme uspořádali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem
Plagou debatu Zeptej se ministra!. Ta sloužila k vytvoření prostoru pro otázky mířené
na pana ministra v souvislosti se školstvím během koronavirové pandemie. 
Prvním tématem byla samotná online výuka. Bavili jsme se především o formě,
kterou by měla probíhat, a jaká je situace doopravdy. Probrali jsme také vysvědčení a
jak to s nimi v tomto školním roce bude. Velkým tématem – a ze strany sledovatelů i
nejčastěji dotazovaným – byly maturity. Studenti se ptali především na to, proč byly
nastaveny daným způsobem, a jak MŠMT zareaguje na iniciativy studentů, kteří jsou
proti formě, ve kterých má maturita letos proběhnout. V návaznosti na maturity
došlo i k otázkám na přijímací zkoušky na vysoké školy. Studenti se zajímali
především o znevýhodnění vůči zahraničním studentům, kteří dostali tzv. úřední
maturitu a měli více času na přípravu na přijímací řízení. Debata se těšila velké
popularitě a živě ji sledovalo až téměř 1 700 lidí. 

Hlásíme se o slovo!

Debata Zeptej se ministra!



V polovině roku jsme začali pravidelně
streamovat a vydávat podcast #ZaŠkolou. Náš
první stream se uskutečnil 1. 6. a jeho hostem
byl Michal Ostrý, student Linnaeus University
Sweden, který se v něm věnoval tématu
produktivity. O týden později se konal druhý
stream, a to s Markem Szelesem, studentem
University of Cambridge. Na tomto streamu
jsme se bavili o studiu na vysoké škole, o
kterém středoškoláci často mají mylné
představy a jsou obecně málo informovaní.

Možnost neformálního setkávání aktivních
středoškoláků jsme se rozhodli poskytnout
v podobě série akcí s názvem S ČSU na
dece. Naším cílem bylo dát
středoškolákům důvod vyrazit na čerstvý
vzduch a umožnit jim setkat se se svými
vrstevníky po několikaměsíční karanténě.
Během dvou kol pikniků pro delegáti a
členy jsme se vydali do několika velkých
českých měst a měli tak možnost se setkat
s desítkami středoškoláků. Společně jsme
diskutovali nad tíživými problémy, kterým
středoškoláci v daných regionech čelí, též
jsme si zahráli petanque a seznamovali se.

#ZaŠkolou

S ČSU na dece

Série o sebevzdělávání

V rámci boje proti onemocnění COVID-19
byly 11. března uzavřeny školy po celé
republice, a na tuto situaci jsme také
reagovali. Výuka se sice mnohdy brzy
přizpůsobila a přenesla do on-line prostoru,
studenti byli i přesto nuceni zůstávat doma,
což jim poskytovalo větší množství volného
času. Jakožto Česká středoškolská unie
jsme se motivovali studenty, aby tento čas
využili k sebevzdělávání v oblastech, které je
zajímají a baví. Sestavili jsme tak seznamy
zdrojů, které by sami členové týmu ČSU
doporučili a se kterými mají pozitivní
zkušenosti. Tyto zdroje jsme roztřídili do
několika okruhů na jazyky (čeština,
němčina, španělština, francouzština,
angličtina), humanitní obory, matematiku a
informatiku, a nakonec biologie a zeměpis.
Jednotlivé okruhy jsme následně sdíleli na
našich sociálních sítích a na též webu.

Rozjeď svou samosprávu!
Po dlouhé přípravě jsme uskutečnili první
workshop projektu Rozjeď svou samosprávu!.
ČSU se dlouhé roky zabývá podporou
žákovských samospráv, ale tentokrát vznikl
projekt, který bude aktivně pomáhat
samosprávy zakládat. Cílem je vždy spojit dvě
samosprávy, jednu nově vznikající a druhou již
starší a zkušenou. Po dobu zhruba čtvrt roku
by nová samospráva měla vzniknout, vytvořit
základy, dát dohromady zájemce a
zorganizovat první akci. Spustili jsme první
kolo tohoto projektu úvodním workshopem
pro zkušené samosprávy, kde jsme jim předali
všechny potřebné informace a pobavili jsme
se i o fungování samospráv a jejich účelu.
První skupinu aktivních samospráv jsme již
propojili se začínajícími, ale pandemie
koronaviru výrazně ztížila podmínky pro
zakládání parlamentů, takže jsme další kolo
odložili až na otevření školy v běžném režimu.
V mezičase jsme pracovali na rozšíření a
zlepšení podkladů pro samosprávy, aby byl
projekt o to kvalitnější.



Pracovní skupina zabývající se sexuální výchovou, která vznikla v polovině roku 2020, si
klade za cíl především budoucí komunikaci s veřejností, politiky a dalšími aktéry ve
vzdělávání, a to právě v oblasti sexuální výchovy, genderově citlivého vzdělávání a

sexuálního násilí na středních školách. První měsíce této skupiny tak měly především
přípravný charakter, tvořili jsme odborné podklady a materiály pro její činnost. V

červnu, září a říjnu proběhl sběr dat ohledně sexuální výchovy na středních školách,
kterého se zúčastnilo 2 300 mladých lidí, a jehož data byla poté prezentována dalším
neziskovým organizacím, představitelům státních institucí, médiím i široké veřejnosti.

Skupině se mimo jiné podařilo navázat úzkou spolupráci s dalšími relevantními
organizacemi (Nesehnutí a Konsent), kterou v příštím roce plánuje rozšiřovat.

 

Sexuální výchova



Zapojení v
platformách,
jejichž jsme
členy!



OBESSU
OBESSU, Organizační byro evropských studentských unií, je platforma kladoucí si za cíl

zastřešit a podnítit kooperaci mezi středoškolskými uniemi napříč Evropou. Nabízí nám
unikátní možnost výměny zkušeností se zahraničními studentskými spolky, rozšíření

působnosti na globální úroveň a utváření rozhodnutí, která mohou mít skutečný dopad na
mezinárodní politiku. Zároveň svým členským organizacím nabízí grantová plnění; byly to

právě finanční prostředky OBESSU, které z velké části umožnily činnost našeho spolku.
 

Snahy OBESSU a dalších mezinárodních studentských organizací o prohloubení vzájemných
vztahů a posílení strukturované diskuze tento rok vyústily v ustavení Globálního

studentského fóra (GSF), které se v červnu osamostatnilo zavedením vlastní řídící komise a
které stihlo uspořádat několik akcí a konferencí mezi volenými představiteli studentů z

celého světa. ČSU nepřímo nabývá členství v GSF prostřednictvím svého členství v OBESSU.
 

Valné shromáždění OBESSU (GA 2020)
 

Valné shromáždění je pravidelně se scházející nejvyšší orgán OBESSU, tvořený delegáty
členských organizací. V letošním roce jsme měli možnost účastnit se dvou Valných

shromáždění (jednoho mimořádného a jednoho pravidelného) konajících se v květnu a
červnu on-line prostřednictvím platformy Zoom. Během květnového shromáždění proběhlo

hlasování a následné schválení rozpočtu organizace na rok 2020 a finanční zprávy za rok
2019. V rámci červnového shromáždění proběhly doplňovací volby do Předsednictva

OBESSU, tedy zvolení dvou nových členů předsednictva, kteří se připojili ke stávajícím třem.
Nejvyšší orgán schválil strategie rozvoje a rozšířil členství v dozorčím výboru volbou; zde byl

zároveň náš spolek zastoupen ve volební komisi, která kontrolovala legitimitu veškerého
hlasování po dobu trvání shromáždění.

 

Rada členů OBESSU (COMEM 2020)
 

Ve dnech 5. a 6. prosince se Česká středoškolská unie zúčastnila schůze Rady členů OBESSU
nesoucí název COMEM 2020. V rámci dvoudenního setkání, které vzhledem k

epidemiologické situaci v Evropě proběhlo on-line, měli delegáti z členských organizací
možnost hlasovat o úpravách dokumentů schválených na předešlém Valném shromáždění.

Delegáti také schválili strategické dokumenty zohledňující práva menšin a kvalitu výuky
(Policy Papers on Minority Rights and Quality of Teaching) a strategii rozvoje organizace na

další roky. 
 



OBESSU
1 in 5: Justice For Every Child 

 
Iniciátorem kampaně 1 in 5 byla organizace 100 Million, původně založená držitelem

Nobelovy ceny za mír, doktorem Kajlášem Satjárthí. Klade si za cíl boj za práva a
rovnost mládeže všech zemí, podporu mladých lidí v boji proti násilí na dětech,

dětské práci, exkluzi dětí ze sociálně slabých rodin atp. Kampaň požadovala, aby 20 %
světových vládních výdajů bylo vyhrazeno na podporu 20 % nejvíce vyloučených dětí

a jejich rodin. S iniciativou ČSU souhlasila nejen prodlouženým rozhodnutím OBESSU,
nýbrž i přímým vyjádřením podpory: podepsala petici jako celá organizace a svým

členům nabídla podpis coby fyzickým osobám. ČSU rovněž v době trvání kampaně o
této problematice informovala na svých sociálních sítích.

 

Youth Leadership Caucus
 

V listopadu vyslala Unie svého zástupce na mezinárodní konferenci o dopadu
pandemie na nejohroženější skupiny dětí a mladých lidí z celého světa pořádané

zejména Globálním studentským fórem a již zmíněnou organizací 100 Million. Setkání
se zúčastnilo více než 100 představitelů mládežnických organizací dohromady z

téměř 50 zemí; ti si vytyčili cíl formulovat požadavky v oblasti ochrany lidských práv,
ochrany práva na vzdělání nejmarginalizovanějším dětem světa nebo zachovávání

demokratických principů během globální krize. Požadavky, které jsme pomáhali
formulovat, byly následně předány listopadovému summitu skupiny států G20.

 



SKAV
ČSU byla v dubnu 2020 přijata jako čekatelská organizace do Stálé konference

asociací ve vzdělávání (SKAV). Zástupce ČSU se na začátku každého měsíce účastnil
členských schůzí, kde se zapojoval do diskuzí o vzdělávací politice v České republice a

činnosti SKAV.
 

VZDĚLÁVÁNÍ 21
Předseda ČSU byl v říjnu 2020 přizván k účasti v think-thanku Vzdělávání 21

iniciovaném Univerzitou Karlovou. Tato odborná platforma se zabývá na
pravidelných setkáních prosazením 21 změn, které cílí na pomoc studentům,

učitelům i rodičům.
 

Mládežnická klimatická rada
V červenci 2020 začala na základě podpisu tzv. klimatického příslibu mládeži (Kwon-

Gesh Pledge) ministrem životního prostředí Richardem Brabcem vznikat pod
iniciativou organizace “Youth, Speak Up!” Mládežnická klimatická rada, do níž se Unie

také zapojila. Rada má za cíl zahrnout mladé lidi do rozhodovacích procesů a
podpořit cíle směřující k zabránění negativních dopadů změny klimatu.

 

Divácká rada České televize
Česká středoškolská unie je členem Divácké rady, poradního orgánu České televize. V
současné době je členem šedesát významných institucí, které zaměřením své činnosti
působí ve veřejném zájmu nebo v rozvoji obecně prospěšných cílů. Zástupce ČSU se

účastní zasedání Divácké rady, kde reprezentuje zájmy středoškoláků a v médiích
zastává dostatek prostoru věnovanému vzdělávání.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 
V rámci naší činnosti jsme se podíleli na tvorbě Rekonstrukce státu a spolupracovali s

organizacemi EDUin, Otevřeno, Učitelská platforma a dalšími, které se pohybují na
poli vzdělávání. 



Prezentace
spolku
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#OzviSE
Na příchod pandemie zareagovali i středoškoláci. Na sociálních sítích se
hashtagem OzviSe snažili motivovat studenty k pomoci. Nosit nákupy
starším sousedům, pohlídání dětí a další maličkosti, které studenty příliš
neovlivní, ale jiným mohou být velkou pomocí. 

Přijímačky na VŠ 
Pandemií zavřené školy otevřely debatu o maturitních zkouškách. Zatímco
na Slovensku přistoupili k udělení úřední maturity, v České republice došlo
pouze k zjednodušení zkoušky. Mladí lidé ze Slovenska tvoří velké procento
studentů na českých vysokých školách a úředně udělená maturita je mohla
zvýhodnit při přijetí, proto se studenti snažili bojovat za férové přijímací
zkoušky.
ČSU také poslala otevřený dopis rektorům a děkanům vysokých škol, neboť
se přijímací zkoušky posunuté kvůli epidemiologikcé situaci překrývaly s
těmi maturitními, čímž se studentům ztěžovala příprava na obě zkoušky. 

Zrušení povinné maturity z matematiky 
Česká středoškolská unie dlouhou dobu bojovala proti zavedení povinné
maturity z matematiky, v květnu poslanci schválili zákon, který studentům
nechával možnost výběru mezi matematikou a cizím jazykem. 

Sexuální výchova 
V roce 2020 provedla ČSU dotazníkové šetření o sexuální výchově na
středních školách. Zpráva z dotazníku se brzy dostala do několika médií,
nejrozsáhlejší článek vyšel na Hospodářských novinách.

Prosincové otevření škol 
I přes stoupající procento osob nakažených COVID-19 se školy na dva týdny
v prosinci otevřely. Z tohoto důvodu poslala ČSU otevřený dopis ministru
školství Robertu Plagovi, ve kterém požadovala zavření škol vzhledem k
epidemiologické situaci. 



SC
H

Ů
ZE

Školský ombudsman
Zástupci ČSU se v květnu 2020 setkali se školským ombudsmanem, panem Ladislavem
Hrzalem, s cílem probrat možnou spolupráci. Na základě této schůzky se ČSU stala
partnerem soutěže Zlatý Ámos, s panem Hrzalem byla dále domluvena spolupráce na
poli žákovských samospráv.

Politici
Zejména v rámci advokační aktivity za zrušení povinné maturity z matematiky a řešení
problémů spojených s distanční výukou navázala ČSU kontakt se členy obou komor
Parlamentu ČR napříč politickými uskupeními. S několika politiky jsme uspořádali
telefonický hovor či videohovor, proběhlo i několik osobních setkání.
ČSU na těchto vazbách pracuje dlouhodobě, dbáme na udržování kontaktů a rozvíjení
spolupráce. Komunikace se zákonodárci je v dlouhodobějším horizontu důležitý
prostředek ke prosazování změn ve školství a hájení postojů středoškoláků.
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Vysoké školy a studenti ze Slovenska 
V květnu předseda spolku Viktor René Schilke společně s předsedou slovenské

studentské unie diskutoval o přijímacích zkouškách na vysoké školy, neboť slovenští
studenti obdrželi úřední maturitu, zatímco ti čeští nikoliv, což mohlo ovlivnit jejich

šance na přijetí. 
 

Sexuální výchova 
V červnu se členka týmu Karolína Letochová zúčastnila debaty o sexuální výchově na

školách, kterou pořádal spolek Výluka. Dalším účastníkem debaty byla Johana Nejedlá
za organizaci Konsent, se kterou ČSU začala dlouhodobě spolupracovat na zlepšení

sexuální výuky na školách. 
 

Strategie 2030+ 
Středoškoláci dostali možnost vyjádřit se ke Strategii 2030+. Viktor René Schilke se v
červnu zúčastnil Kulatého stolu, kde společně s dalšími účastníky diskutoval o tomto

dokumentu. 
 

17. listopad 
17. listopadu debatoval Viktor René Schilke společně s předsedkyní Mladého pirátstva

o významu demokracie v dnešní době a o Sametové revoluci z pohledu mladých lidí. 
 



Vnitřní
fungování



Za přípravou a organizací všech zmíněných projektů samozřejmě nestojí
pouze předsednictvo, ale také vnitřní organizační tým, který čítá okolo 30

dobrovolníků. Tým se během roku mění s vlnami jeho přicházejících a
odcházejících členů. Uspořádali jsme dva velké nábory a po té jsme

spustili dlouho žádanou možnost kontinuálního náboru. Naši
dobrovolníci fungují v proměnlivých pracovních skupinách zabývajících se
vzdělávací politikou, vnitřním fungováním a péčí o školské samosprávy a
naše členy. Při formování našich stanovisek ohledně vzdělávací politiky

nás velice posunulo založení rozsáhlé analytické skupiny, ze které se
mimo jiné vyprofilovala také právě skupina zabývající se sexuální
výchovou na středních školách. V oblasti samospráv a členů jsme

například zjednodušovali přijímání delegací nebo jsme zpracovávali různé
podpůrné materiály. Také došlo k výraznému zkvalitnění sociálních sítí

spolu s obnovením Twitteru a YouTube kanálu. Skrze tyto sítě, Facebooku,
Instagramu, nového webu i každoměsíčních newsletterů jsme se snažili
zlepšit informovanost našich členů i sledujících o činnosti ČSU. Velkou

výzvou pro nás byla stabilizace vnitřního fungování v oblasti týmu spojená
s kvalitním předáváním know-how a zlepšováním fundraisingu (první

půlku roku jsme čerpali grant od Open Society Funds a druhou polovinu
roku od OBESSU).

 

VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ



Učetní 
závěrka








