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UDÁLOSTI A ČINNOSTI V ROCE 2019

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 Kolín. 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.

MeetUpy
Během roku se nám podařilo uspořádat rekordní počet MeetUpů (krátkých
neformálních setkání) – tentokrát to bylo 13 různých akcí po celé republice. Sešli jsme
se tak ve všech krajských městech České republiky. Cílem akcí bylo vytvoření sítí mezi
jednotlivými středoškoláky v daných krajích, podnícení diskuze o školství a výměna
zkušeností, a to především v oblasti problematiky studentských samospráv.

Republikové sněmy

XIII. republikový sněm ― Jak ministerstvo určuje, co se učíme
První republikový sněm v roce 2019 se uskutečnil ve dnech 28. - 29.4. Začali jsme v
neděli programem určeným pro delegáty a členy. Zvolili jsme nové předsednictvo,
debatovali o dalším směřování unie a zabývali se dalšími organizačními záležitostmi.
V pondělí se pak uskutečnil den otevřený veřejnosti. Tam jsme se zaměřili především
na Rámcové vzdělávací programy a Školní vzdělávací programy. Součástí programu
byla diskuze ve skupinách, představení aktivit některých studentských samospráv či
neziskových organizací, vrcholem pak byla panelová debata o významu RVP.

XIV. republikový sněm ― Být či nebýt učitelem?
Podzimní republikový sněm jsme zorganizovali o víkendu 31.11. - 1.12. Odstartovali
jsme v sobotu programem určeným pro veřejnost, který jsme zasvětili učitelství. Právě
na toto téma jsme uspořádali debatu s hosty, a to jmenovitě Veronikou Müllerovou
(učitelka na Pražském humanitních gymnáziu), Petrem Hopfingerem (ředitel Gymnázia
Duhovka), Michaelou Řeřichovou (členka Svobody učení) a Renatou Rejmšíkovou
(učitelka na Gymnáziu Jana Nerudy). Následně středoškoláci společně vytvářeli



představy o ideálním učiteli a ideální vyučovací hodině, které by mohly být klíčem pro
současné učitele v tom, jak se studentům co nejlépe přiblížit.
V neděli jsme se pak věnovali administrativním záležitostem, jako volba nových členů
předsednictva a reflektování práce Unie od minulého republikového sněmu.

Debata o finském školství
Skandinávské školství se v mnoha směrech liší od toho našeho. Sedmého května jsme
tak v Pražském kreativním centru uspořádali debatu s finskou středoškolačkou Terhi
Nurminen. Ta má zkušenosti s působením ve studentské radě své školy i v národní
středoškolské unii Lukiolaiset. Během debaty přišla řeč na známkování, motivaci
studentů či jak se od sebe mohou jednotlivé finské školy lišit. Celou akci jsme živě
vysílali i na našem Facebooku.

Debaty o směřování Unie
O víkendu 1. - 2. června pořádala Unie dvě debaty o jejím budoucím směřování. Ty se
týkaly především otázek spolupráce ČSU se členy a delegáty, tedy jak by měla
komunikace probíhat, jak často, případně jakým způsobem. Význam členství Unie v
OBESSU, či změny vzdělávací politiky byly také probíranými tématy.

Středoškolský sněm hl. města Prahy
I v roce 2019 pokračoval projekt Středoškolský sněm hl. města Prahy pod záštitou
Unie. Páté zasedání proběhlo 6. února, které bylo zaměřeno na dopravu v Praze,
tentokrát především na Lítačku. Šestá schůze se pak odehrála 12. dubna, kdy bylo
zvoleno nové předsednictvo. Akci navštívil také primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib,
který projektu vyjádřil podporu a také se oficiálně poprvé od svého zvolení do funkce
setkal s jeho účastníky. V květnu se pak konala IV. mezischůze, kde se diskutovalo
především o budoucnosti projektu. V srpnu se stal Středoškolský sněm hl. města
Prahy samostatným spolkem.

Kulatý stůl Participace v sociálních oblasti
V Liberci 6. července proběhl kulatý stůl na téma sociální začleňování a vzdělávání
pořádaný Koalicí romských reprezentantů Libereckého kraje. Tam měl zástupce Unie
možnost debatovat společně se zástupci dalších neziskových organizací, členem Rady
vlády pro národnostní menšiny či europoslancem na téma vzdělávání žáků ze
socioekonomicky znevýhodněných rodin.

Hlásíme se o slovo!
V září jsme spustili měsíce připravovanou kampaň Hlásíme se o slovo!, která měla za
cíl odložit povinnou státní maturitu z matematiky. Kampani předcházela vlastní
analýza situace, komunikace se středoškoláky, tvoření argumentů a scházení se s
politiky. Od nich jsme sbírali zpětnou vazbu, diskutovali s nimi nebo i lobbovali právě
za odložení maturity z matematiky. Mezi hlavní argumenty patřil fakt, že zkouška má



být jednoúrovňová. To by zasáhlo nejvíce studenty mimo všeobecná a přírodovědná
gymnázia. Drželi jsme se tak trendu rozšiřování základny členů na ostatní typy škol.

První den školy jsme uspořádali happening, který začal v kavárně na Malé Straně, kde
proběhla diskuze odborníků, kteří jsou proti plánované podobě maturitních zkoušek.
Ta byla živě vysílaná. Akce nebyla pro větší počet účastníků, jednalo se především o
mediální pozornost a odstartování měsíc dlouhé kampaně. Prostory jsme tak naplnili
hlavně fotografy. Po hodinové diskuzi jsme se přesunuli k budově Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Tam jsme zapálili několik desítek svíček a vyfotili s
nimi přítomné shromáždění účastníků. Poté předseda ČSU, Viktor René Schilke, dal
přímo před budovou krátký rozhovor České televizi. V závěru z ministerstva vyšlo
několik zástupců, s nimiž jsme krátce diskutovali a sdělili jim naše stanoviska.

Zároveň s happeningem jsme spustili online petici, kde se středoškoláci mohli vyjádřit
proti zavedení povinné jednoúrovňové maturity z matematiky. Ta nasbírala téměř 4
tisíce podpisů. Zároveň jsme uveřejnili Facebookovou událost plánovaného protestu
na Malostranském náměstí. Ta měla na sociálních sítích dosah 425 000 zobrazení a u
samotné akce 20 000 lidí označilo, že plánují na protest dorazit, čímž vyjádřili podporu
a šířili akci dál.

V pátek 4. října proběhl v brzkých odpoledních hodinách samotný protest. Na
Malostranském náměstí na pódiu nejdříve promluvilo několik řečníků, zatímco se
shromažďovali protestující. Naše odhady se pohybovaly od 250 do 400 lidí. Po
úvodních slovech se skandující dav středoškoláků z celé republiky vydal opět před
nedalekou budovu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby předal
zástupcům MŠMT vytisknutou petici, která v daný moment měla přes tři tisíce
podpisů. Poté jsme se vydali zpět na Malostranské náměstí. Za krátkým pochodem
stála hlavně symbolika, kdy před měsícem pár středoškoláků rozsvítilo svíčky, ale nyní
jsou zpět v mnohem větším počtu, aby vyjádřili vzrůstající nespokojenost
středoškoláků napříč celou republikou. Protest měl velmi vysokou mediální pozornost.
Stovky záběrů, které během dne vznikly, se ještě na jaře 2020 pravidelně objevují v
televizi, kdykoliv se o maturitě z matematiky mluví. Také jsme měli velké pokrytí v
tisku. Články o protestu vyšly na iDNES, Hospodářských novinách, Novinkách, Echo24,
Eurozprávách, Blesku, Perpeteu, SeznamZprávách, Českých novinách a dalších.

Samotný dopad naší kampaně na povinnou maturitu z matematiky zatím nelze
vyhodnotit, jelikož novela školského zákona je stále ve sněmovně. Za úspěch se určitě
dá považovat, že někteří poslanci, kteří při iniciálních schůzích byli skeptičtí či proti
zrušení, se během následujících měsíců vyjádřili pro novelu zákona. Lobbovali jsme
celkem u šesti politických stran. Kampaň však nesporně měla velmi pozitivní účinky
pro naši organizaci, jelikož zajistila dlouhodobý prostor v médiích a sjednotila mnoho
středoškoláků.



Víkend studentských samospráv
Již pátý ročník Víkendu studentských samospráv se odehrál 11. - 13. října. Prostory
nám tentokrát poskytlo Gymnázium a Jazyková škola Břeclav, kde se i celá akce
odehrála. Členové školních samospráv z celé republiky se sešli, aby prodiskutovali
problémy, se kterými se během své činnosti setkávají, a navzájem se inspirovali.
Během víkendu čekalo účastníky několik workshopů a přednášek na různá témata
dotýkající se problematiky samospráv. Součástí programu byla i diskuze s ředitelkou
právě Gymnázia a Jazykové školy Břeclav, kde účastníci dostali možnost zjistit, jak
vypadá taková studentská činnost ze zcela jiného úhlu pohledu.

Debata Politika vs. vzdělávání 2.0
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme pořádali v aule pražského Gymnázia Jana Nerudy Debatu
2.0. Ta byla záměrně dva roky od posledních i od nejbližších parlamentních voleb a
navazovala na naši předvolební debatu v Knihovně Václava Havla. Tématem byl vývoj
školství od voleb v souvislosti s volebními programy a sliby politiků. Zároveň jsme se
zaměřili na další dva roky a způsoby, jak české školství posouvat dál. Mezi hosty byli
poslanci Martin Baxa (ODS), Lukáš Bartoň (Piráti) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Debaty
se zúčastnil také Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity a senátor. Celou
debatu moderoval Bohumil Kartous. Přišlo několik desítek účastníků, diskuze byla
zajímavá a konstruktivní a v daných prostorech vznikly kvalitní fotografie i záznam
debaty.

Činnost v rámci OBESSU
I v roce 2019 jsme se zapojovali do činností a aktivit organizovaných platformou
spojující středoškolské unie napříč Evropou OBESSU. Byla to pro nás další šance
dozvědět se více o tom, jak střední školy a středoškolské unie fungují v cizině a získat
tak cenné zkušenosti, které budeme v budoucnu moci použít pro zlepšení vlastní
činnosti a organizace.

Peer Learning Activity on communications and finance
Na začátku května proběhla v Srbsku první část projektu Stronger school student
unions, čtyřdenní setkání zástupců středoškolských unií střední a východní Evropy nad
tématy komunikace a financování organizace, kde jsme měli i my své zastoupení.
Cílem akce bylo předat si vzájemně know-how ze svých zemí, podrobně se pobavit o
možnostech financování činnosti, o struktuře organizace, či o způsobech a možných
úskalích komunikace, ať už k veřejnosti, nebo k vlastním členům. Z této akce jsme si
odnesli nově nabyté informace o možnostech, které je možné využít pro další
efektivnější fungování spolku.

Valné shromáždění
Podobně jako Unie i OBESSU má svůj nejvyšší statutární orgán, který se jednou za
určitou dobu sejde. Na něm se debatuje o dalším postupu organizace. V návaznosti na



to se schválí strategické dokumenty i nové nejvyšší vedení. Tato víkendová akce
proběhla v červnu 2019 ve Španělsku. Tři dny strávené jednáním, poskytováním
zpětné vazby a hledáním inspirace ve vnitřním fungování dalších organizací ze zemí od
Velké Británie po Turecko.

Livestream s Robem O’Donnellem
S Robem O'Donnellem, členem předsednictva OBESSU, jsme společně natočili
přibližně dvacetiminutový livestream na facebookovou stránku ČSU. V něm O'Donnell
stručně představil fungování naší partnerské panevropské organizace. Promluvil také
o specifických činnostech, které nám jako Unii pomáhají či jaké projekty se teprve
připravují.

Schůzka pracovní skupiny Sex and Gender
Jedna z členek našeho týmu reprezentovala Unii v pracovní skupině OBESSU Sex and
Gender. Tento tříčlenný tým měl několik virtuálních a jedno několikadenní fyzické
setkání v Bruselu. Během setkání byl vytvořen plán na celoevropskou kampaň na
téma Sex and Gender a zároveň vymyšleno několik aktivit, které během této kampaně
mohou být použity. Skupina zpracovala také změny v dokumentech organizace
vedoucích k větší inkluzivitě.

Summer school
V červenci 2019 se dva zástupci ČSU zúčastnili spolu s dalšími zástupci z různých zemí
letní školy OBESSU v Sarajevu na téma peer learning. Zástupci se dozvěděli, co to peer
learning je a naučili se také různé formy peer learningu. Na vlastní kůži si vyzkoušeli,
jak peer learning funguje formou všelijakých aktivit. Součástí letní školy také bylo
vypracování peer learningové aktivity, kterou skrz jejich organizaci ve své zemi
uskuteční ― tím je u nás v Unii projekt Rozjeď svou samosprávu. Dále se také podíleli
na vypracování dokumentu Peer education guidelines, který byl na jaře 2020
zveřejněn na oficiálních stránkách OBESSU. Tento dokument obsahuje rady a tipy na
to, jak co nejvíce zefektivnit organizované peer learning aktivity.

Hospodaření

výdaje celkem:

příjmy celkem:

z toho členské příspěvky:

z toho dary:



z toho granty a dotace:

S KÝM SPOLUPRACUJEME

ČÍSLA

Počet delegátů a členů - 150 členů, 20 delegátů za 19/20 a 72 za 18/19
Počet dobrovolníků (lidí v týmu) - vystřídalo se 39
Počet akcí - 23
Počet účastníků na akcích - 770


