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ANOTACE

Česká středoškolská unie hájí práva a zájmy českých středoškoláků. Komunikuje s
ministerstvem školství a dalšími stranami a prosazuje reformy školství, modernější a
individuálnější výuku, občanské vzdělávání a demokratické principy vedení škol. V
neposlední řadě se vyjadřuje ke 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

Kontaktní telefon

+420 735 099 350
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UDÁLOSTI A ČINNOSTI V ROCE 2018
STŘEDOŠKOLSKÝ SNĚM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Projekt Středoškolského sněmu úspěšně pokračoval, bylo zorganizováno II. II. a IV.
zasedání, druhé zasedání se týkalo tématu voleb do předsednictva, dále dopravy a
školního stravování. III. zasedání se týkalo opět školního stravování, bezpečnosti ve
školách a dále o veřejné a osobní dopravě. v druhém pololetí pak proběhlo IV.
zasedání, kde pokračovala diskuze o dopravě a dále o navýšením platů pro školní
kuchařky, předsednictvo také spustilo nový web.

REPUBLIKOVÉ SNĚMY
Během roku 2018 proběhla v souladu se stanovami dvě setkání republikového sněmu
České středoškolské unie tvořeného delegáty, tedy zástupci studentů jednotlivých škol
a studentských rad. Na akci se schází členové Unie, aby debatovali o českém školství,
volili vedení spolku a udávali směřování ČSU do příštích let.
XI. republikový sněm se konal 22. 4. - 23. 4. 2018. Tématem prvního dne byla diskuze
o možnostech ovlivnění vzdělávání již ve studenských letech, dále proběhly volby do
předsednictva dle stanov. Druhý den se soustředil na téma praktického vyučování a
praxí na středních odborných školách, součástí toho byly i dvě debaty, první s
tématem Praxe na středních a druhá s tématem Praxe vs. Teorie.
XII. republikový sněm se konal 9. až 10. prosince 2019 a jeho tématem bylo duševní
zdraví na školách a osobní rozvoj, první den se konala diskuze o dění v Unii a
doplňovací volby do předsednictva, druhý den se týkal především duševního zdraví a
osobního rozvoje s následnou panelovou debatou.

VÍKEND STUDENTSKÝCH SAMOSPRÁV
23. - 25. 3. jsme v Pardubicích uspořádali již třetí ročník Víkendu studentských
samospráv. Jako v předchozích letech bylo i tentokrát na programu sdílení zkušeností
se školními samosprávami, dále pak workshopy, například od organizace Zvol si info.

ODMÍTÁME LEVNOU JÍZDU ZA HORŠÍM VZDĚLÁNÍM
Česká středoškolská unie prosazuje, aby místo slev na jízdné byly peníze investovány
do školství. Za tímto účelem zorganizovala ČSU společně se spolkem Otevřeno
kampaň, jejímž cílem bylo přesvědčit vládu, aby neubírala z již nízkého rozpočtu pro

MŠMT. Akce skončila schůzkou s premiérem vlády Andrejem Babišem, který přislíbil
zvýšit rozpočet pro dané ministerstvo na následující rok o 30 miliard korun.

ČINNOST V RÁMCI OBESSU
OBESSU je organizace sdružující nám podobné spolky z celé Evropy. Z naší činnosti v ní jsou
nejdůležitější 2 činnosti. Účast na Valném shromáždění, v mnohém ekvivalentní našemu
Republikovému sněmu. Druhá je průběžné setkávání na tématických akcích organizovaných
OBESSU, kde se dozvíme praxi z dalších nám podobných organizací v oblastech jako
financování či vedení týmu.

REAKCE NA POVINNOU MATURITU Z MATEMATIKY
Unie se ohradila proti zavedení povinné maturity z matematiky. Povinná maturita
z matematiky neotevírá prostor ke zlepšování výuky a je mylné se domnívat, že za čtyři
roky v ní dojde k tak výrazné změně, aby v roce 2021 nepropadlo ještě více maturantů
než v předchozích letech. Z tohoto důvodu stojíme za tím, že by se mělo zavedení
povinné maturity z matematiky odložit. Procento neúspěšných řešitelů maturity z
matematiky se každoročně pohybuje okolo hranice 23 %. Očekává se, že s povinnou
maturitou z matematiky se procenta navýší. Česká středoškolská unie není apriori
proti povinné maturitě z matiky. Nemyslí si však, že výuka matematiky je dostatečně
kvalitní.

DEBATA PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI
Dne 25. září jsme uspořádali ve Skautském institutu předvolební debatu s kandidáty
na Magistrát HMP. Do diskuze byly pozvány všechny dominantní politické síly na české
politické scéně podle volebních modelů agentury Kantar TNS a MEDIAN. V debatě byli
přítomni Miroslav Šoukal (ANO) Jiří Růžička (Spojené síly pro Prahu) Irena Ropková
(ČSSD) Jakub Stárek (ODS) Daniel Mazur (Piráti) Jan Čižinský (Praha Sobě) Pavla
Ducháčková (Zelení). Díky tomu se mohli nejen studenti dozvědět plány politických
uskupení v oblasti vzdělávání v Praze.

SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Rada Středočeského kraje doporučila ve svém usnesení zastupitelstvu Středočeského
kraje rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací: Střední odborná škola, Český
Brod – Liblice, a Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky v Kolíně. ČSU se proti tomuto rozhodnutí postavila společně
se studenty, rodiči i vedením školy. Dle veřejně dostupných informací radní vycházeli
ze starých, navíc nepřesných informací o počtu žáků, naplněnosti školy či průměrném

věku pedagogického sboru. I proto se Unie zapojila do nakonec úspěšného
přesvědčování krajských zastupitelů, aby tento návrh nepodpořili.

PRAXE

Unie také zmapovala prostředí praxí na středních školách za pomoci dotazníkového
šetření. Tohoto šetření se zúčastnilo 1371 studentů z rozmanitého spektra oborů. V
důsledku toho jsme dokázali přijít na subjektivní pohled relevantního vzorku účastníků
praxí. Mezi nejčastěji zmiňované negativní aspekty patřilo například neplnění činností
souvisejících s budoucím povoláním či nízká nebo dokonce žádná mzda. Studenti se
také často vůbec neúčastnili uzavírání smlouvy mezi školou a firmou.

