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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.
Mluvíme do maturit, jednotných zkoušek a organizujeme 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 kancelar@stredoskolskaunie.cz

Kontaktní telefon +420 723 643 921
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KOMENTÁŘ PŘEDSEDY

Vážení,

jak to děláme, že jsme tak skvělí?

Musím se přiznat, že nerozumím otázce.

Prostě jsme super.

Inspirativní čtení vám přeje

Štěpán Kment
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UDÁLOSTI A ČINNOSTI

V ROCE 2015
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VSTUP DO ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE

...

REPUBLIKOVÉ SNĚMY

Během roku 2015 proběhly v souladu se stanovami dvě setkání nejvyššího orgánu
České středoškolské unie, Republikového sněmu. Na něm se schází členové Unie,
aktivní středoškoláci z celé České republiky, a debatují o českém školství, volí vedení
spolku a řeší jeho další směřování.

V. republikový sněm se uskutečnil 24. 4. 2015 v prostorách pražského Gymnázia Jana
Nerudy. Tématem velké panelové debaty byla otázka maturit. Naše pozvaní přijali
vážení odborníci na vzdělávání Bob Kartous (EDUin), Jiří Zlatuška (PSP ČR), Nina
Nováková (PSP ČR) a Jiří Zíka (CERMAT).

Vedle volby nového předsednictva a představení nových projektů se řešila právě
otázka budoucnosti českého vzdělávání a zejména maturitní zkoušky. Dostavili se i
mnozí zástupci médií, například Hospodářských a Lidových novin, ze sněmu přenášela
živé vstupy i Česká televize. Následující den proběhlo neformální setkání členů v
kavárně Pilot, jehož náplní byl program zaměřený na rozvoj studentských samospráv
a budoucnost Unie.
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Na Německé škole v Praze se xx listopadu odehrál VI. republikový sněm, tentokrát
pod záštitou radní pro školství hlavního města Prahy Ireny Ropkové. Tématem celého
sněmu byly Proměny výuky, kdy členové Unie diskutovali nad otázkou, jestli české
školství odpovídá 21. století a jak by se mu případně mělo přizpůsobit. Tradiční
panelové debaty se zúčasnili Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro vzdělávání na MŠMT,
Bohumil Kartous ze společnosti EDUin a Jan Koliáš, učitel ZSV a OV na gymnáziu ALTIS.

Jak v debatě, tak na následných workshopech pro členy se probírala zejména tři
témata – jak změnit frontální výuku, zlepšit systém známkování a odstranit bezduché
biflování. Na akci kromě našich partnerů například promluvil i europoslanec Jiří
Pospíšil. Druhý den v návaznosti na sněm proběhla v Café Kampus neformální diskuse
o mladých v politice, jejíž hostem byl například známý teplický radní Dominik Feri.
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VZOROVÁ SAMOSPRÁVA

Vzorová samospráva je projektem Unie pro
zpopularizování studentských parlamentů a rad
ve školách, iniciativou k jejich zakládání
a pomocníkem pro jejich spravování. Hlavní
součástí projektu je brožura, která žáky seznámí s možnostmi tohoto samosprávného
orgánu a pomůže jim ho vést.

Věříme, že žákovské parlamenty ve školách jsou důležitým místem občanské nauky
v praxi a představením demokratických principů smysluplnou formou. Nejenže zde
dochází k postupné seberealizaci zapojených studentů, ale žákovské rady se mohou
stát i odrazovým můstkem pro další participaci ve studiu i mimo něj.

Projekt byl v roce 2014 podpořen grantem Americké ambasády, díky němu se na sérii
workshopů s aktivními středoškoláky, jež parlamenty vedou, podařilo sestavit
brožurku, která má sloužit jako návod pro založení a správu žákovských samospráv na
českých středních školách.

Brožurka byla v roce 2015 dokončena, vytištěna v nákladu xxx kusů a pomocí sítě
našich partnerů (NPS SD, Pražský studentský summit, Asociace učitelů občanské
výchovy) distribuována mezi středoškoláky. Tím byl projekt úspěšně dokončen a
uzavřen, Unie v podpoře studentských parlamentů ale na základě tohoto projetku
pokračuje, dokonce i cestou změny školského zákona. V roce 2016 se rovněž plánuje
dotisk dalších kusů brožurky.

KULATÉ STOLY V PSP

Česká středoškolská unie dlouhodobě pokračuje ve spolupráci s poslankyní Ninou
Novákovou, členkou výboru pro vzdělávání PSP ČR, na organizaci kulatých stolů na
aktuální a důležitá témata českého středního školství. V roce 2015 proběhly na
sněmovní půdě dva tyto kulaté stoly, na kterých se setkali zástupci Unie z řad
středoškoláků s odborníky a společně diskutovali nad jednotlivými problémy.

V pořadí již čtvrtý kulatý stůl na téma žákovských parlamentů se odehrál 17. března.
Žákovské parlamenty jsou základním kamenem ČSU a významným nástrojem
občanské participace, tudíž jim Unie věnuje značnou pozornost. Diskutovalo se
zejména o budoucnosti studentských parlamentů a rad, aktivním občanství a o tom,
jak vidí středoškoláci výuku základů společenských věd.
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Podzimní pátý kulatý stůl ze 22. září nesl název „Vztahy ve škole“. Společně
s odborníky ze Státního zdravotního ústavu, Svazu měst a obcí, ČRDM a MŠMT se
řešilo klima na škole, jak zajistit přátelské vztahy mezi rodiči, žáky, učiteli a vedením
školy a diskuse se dotkla i problematiky užívání drog mezi středoškoláky.

NE DABINGU

V rácmi iniciativy Ne dabingu v roce 2015 předala Unie řediteli ČT otevřený dopis
s 3 725 podpisy. Ten vyzýval Českou televizi k zavedení plnohodnotného duálního
vysílání (původní i česky dabované znění, mezi kterými lze jednoduše přepínat) u
všech cizojazyčných pořadů a požadoval vysílání vybraných cizích pořadů hlavního
vysílacího času v originálním znění s titulky.

Ředitel ČT Dvořák na dopis odpověděl veskze kladně s tím, že zavedení duálního
vysílání brání hlavně technické a ekonomické problémy, které ale do budoucna budou
překonány a zavedení plnohodnotného duálního vysílání je tedy pouze otázkou
příštích několika let. Tím byla iniciativa ze strany Unie oficálně ukončena,
problematikou dabingu a výuky jazyku se však i nadále zabývá.
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KOMENTOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ

Česká středoškolká unie v průběhu roku komentovala formou vyjádření pro média a
tiskových zpráv aktuální témata a novinky vzdělávací politiky. Prohlášení byla často
citována nebo převzata významnými médii (Hospodářské noviny, Novinky.cz.
Aktualne.cz...). ČSU se v roce 2015 vyjádřila například k těmto tématům:

● Nesouhlas s povinnou maturitou z matematiky v roce 2019 – ČSU
komentovala plán ministra Chládka na povinnou maturitu z matematiky tím, že
ji musí nejprve předcházet koncepční změna výuky už tak neoblíbeného a
problematického předmětu.

● Výuka matematiky ve skupinách – Unie navrhuje, aby se matematika
vyučovala v menších skupinkách podobně jako u jazyků, látka se tak lépe
vysvětluje, přizpůsobuje se tempo, je více prostoru na dotazy a předmět se pak
stává oblíbenějším.

● Nesouhlas s odvoláním Jiřího Zlatušky – ČSU se postavila za odvolaného
předsedu školského výboru PSP J. Zlatušku, který

● Kánon bez moderních děl odkrývá mnohem hlubší problém – Unie se
zapojila do diskuse o modernizaci štředoškolské povinné četby k maturitě.
Ačkoliv souhlasí se zařazením i moderních knih a autorů, odkrývá to ale
rozšířený problém českého školství se zastaralými metodami výuky, absencí
kritické analýzy textů a diskuse nad významem děl.

Vedle komentování v médiích vystoupili zástupci Unie na různých kulatých stolech a
konferencích, například kulatý stůl o školských radách v Poslanecké sněmovně,
kulatý stůl o maturitní zkoušce na Ministerstvu školství, či panelová debata EDUin a
SKAV o náhledu středoškoláků na školství, které se účastnili naši členové.

V rámci prosazování zájmů českých středoškoláků a vedením konstruktivního dialogu
se zástupci Unie v roce 2015 setkali s mnoha politiky a odpovednými osobami

ČESKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ UNIE, Z. S. 10 / 13
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4 – Modřany| IČO: 01494813 | www.stredoskolskaunie.cz
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle L, ve vložce 25476



vzdělávací politiky, například s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, ministrem
pro lidská práva Jiřím Dienstbierem, exministrem školství Ondřejem Liškou,
náměstkem pro vzdělávání na MŠMT Jaroslavem Fidrmucem a v neposlední řadě i
přímo s ministryní školství Kateřinou Valachovou.

ESEJISTICKÁ SOUTĚŽ A ZÁJEZD DO ŠTRASBURKU

Ve spolupráci s europoslancem Jiřím Pospíšilem se v dubnu 2015 uskutečnila
esejistická soutěž na téma „Měli by mít středoškoláci v rámci programu Erasmus+
možnost studovat v zahraničí v takové míře jako vysokoškoláci?“.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších esejí se společně s členy týmu ČSU zúčastnili
studijní cesty do Štrasburku s návštevou institucí Evropské unie a Rady Evropy.

ORGANIZACE STUDENT FESTU

Unie se organizačně podílela na přípravě úspěšného přažského festivalu Student fest,
kterého se tradičně každý rok účastní desítky kapel. Zástupci ČSU rovněž organizovali
festival Konec pololetí, který je součástí Student festu.
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KARTA STŘEDOŠKOLÁKA

Na jarním republikovém sněmu došlo k představení
Karty středoškoláka – slevové karty pod licencí EYCA,
kterou ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže
vydává svým členům Unie. Kromě slev u vybraných
partnerů slouží Karta středoškoláka i jako studentský
průkaz totožnosti – nahrazuje totiž potvrzení o
studiu.

DEBATY S INICIATIVOU PRO EVROPSKÉ HODNOTY

V roce 2015 se ve spolupráci s Iniciativou pro evropské hodnoty uskutečnily dvě
debaty na pražských gymnáziích. Hosty debat byli například moderátor Matrin
Veselovský či bývalý velvyslanec Petr Kolář. Středoškoláci diskutovali o médiích,
svobodě, demokracii, občanské angažovanosti či víře v politiku

DEBATA V KAMPUSU

Společně se spolkem Mladí občané a Sdružením dobrovolných aktivit INEX v březnu
v pražské kavárně Kampus ČSU uspořádala neformlání debatu „Zodpovědnost za
vzdělání – kdo ji nese?“. Diskutovalo se o formálním a neformáním vzdělávání, jak
aktivní roli by měla hrát škola a jak moc záleží na aktivitě jedince.
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PODĚKOVÁNÍ

...

PARTNEŘI
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