
DOKUMENT | VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

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.
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Komentář předsedy
Vážení,

dovolte mi vám přiblížit činnost České středoškolské
unie, která letos v červenci oslavila rok a půl
fungování jako jednotný zapsaný spolek. A co že jsme
za ten rok a půl dokázali? Není toho málo.

Mezi naše první velké projekty patřila Iniciativa Ne Dabingu, kde jsme se snažili vytvořit nátlak
nejen na Českou televizi, aby vysílala své pořady duálně. Povedlo se nám o tématu rozvířit
celospolečenskou diskuzi, dostat se na titulní stránky nejčtenějších deníků a pod otevřený
dopis se nám podepsalo přes tři tisíce lidí. Česká televize s našimi návrhy již pracuje ve svých
plánech do budoucna. Dále se nám podařilo navázat spolupráci se členy Poslanecké
sněmovny a co půlrok pořádat kulaté debaty mezi studenty, odborníky a politiky o tématech
zaměřených na vzdělávání.

Na evropské úrovni se nám podařilo stát se kandidátskou organizací panevropského OBESSU,
a tím se přiblížit jednomu z našich dlouhodobých cílů. V rámci OBESSU jsme se posléze
účastnili několika akcí a poté v létě pořádali v Praze Study visit pro aktivní studenty z ostatních
koutů Evropy.

Naše druhá debata o vzdělávání, Panelová diskuse o vzdělávání, po které následoval náš IV.
republikový sněm, zaznamenala úspěch nejen mezi účastníky a hosty, ale i veřejností. Do
DOXu, moderní galerie, kde jsme naší akci pořádali, zavítala i redaktorka ČTK. Zmínka o
zvýšení hodinové dotace matematiky, která zazněla z úst zástupce MŠMT, se poté dostala
mimo jiné na server Lidovky.cz či do tištěné MF Dnes.

V současné době je hlavní aktivitou ČSU projekt “Vzorová samospráva”, který si klade za cíl
podporovat vznik studentských parlamentů na školách. Tento projekt koncem roku 2014
přešel do své finální části a v roce 2015 budeme měřit jeho dopad.

Všechny tyto aktivity spojují mladé aktivní studenty středních škol a budují vlastní komunity
okolo šlechetných zájmů. Je velmi naplňující vidět nové a zaujaté tváře do světa ČSU. Za tímto
účelem byl zřízen i ČSU sekretariát, kam se může přihlásit kdokoliv a pomáhat s naší činností.

Věřím, že rok 2014 byl pro Českou středoškolskou unii plodným a dobrým rokem a těším se
na výzvy, se kterými se střetneme, v roce 2015.

Filip Jelínek
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Orgány organizace
Unie je řízena sedmičlenným Předsednictvem a její činnost je monitorována tříčlennou
Kontrolní radu. Nejvyšším orgánem je Republikový sněm.

Aktuální sestava platná od 28. 11. 2014:

Předsednictvo

● Filip Jelínek, předseda

● Marek Szeles, 1. místopředseda

● Štěpán Kment, 2. místopředseda

● Simona Zajíčková, členka

● David Bouz, člen

● Jakub Huňka, člen

● Konstantin Sulimenko, člen

Kontrolní rada

● Sebastian Schupke, předseda

● Aleš Pitín, člen

● Jan Papajanovský, člen

27. prosince 2014
Schůze předsednictva v kavárně CafeEdu
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Události a činnosti v roce 2014

25. června 2014
(zleva) M. Szeles, F. Jelínek a Š. Kment před jednáním s vedoucím poradců ministra Chládka
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Zapojení v OBESSU

OBESSU (Organising Bureau of European School Students Unions) je spolkem sdružujícím
studentské středoškolské unie napříč Evropou. Cílem Unie bylo se etablovat nejen na
domácím, ale i na zahraničním poli a reprezentovat tak české žáky středního školství i v cizině.
ČSU byla schválena předsednictvem OBESSU jako kandidátská organizace již v roce 2013.

5. a 6. července jsme hostovali OBESSU Study Visit v Praze zaměřený na sociální inkluzi
v organizacích OBESSU. Součástí dvoudenního programu bylo nalezení výzev v rámci naší
organizace, porozumění členské základně a inkluzi v ní. Další témata se zaobírala budováním
plánu pro další činnosti nebo výčtem možností fundraisingu – vše formou workshopů.

V srpnu se Filip Jelínek a Štěpán Kment, zástupci za ČSU, zúčastnili valného shromáždění
organizací ve Vídni, kde došlo k ratifikaci přijetí České středoškolské unie jako kandidátské
organizace po prezentaci spolku a zodpovídání otázek plénu. Za rok touto dobou bude ČSU
schváleno formálním procesem jako řádný člen.

V Bratislavě proběhlo 29. a 30. listopadu mimořádné zasedání a schůze rady členů. Unii zde
zastupoval Štěpán Kment, a ačkoliv jako kandidátská organizace nemáme volební právo,
aktivně jsme se vyjadřovali k probíraným změnám dokumentů a tématům.

Druhý týden v prosinci proběhla konference Right to Representation, kde bylo probírána
problematiky legitimity zastupování středoškoláku národními organizacemi a jejich činnost.
Filip Jelínek a Štěpán Kment do litevského Vilniusu přinesli i náhled české unie, který byl pro
ostatní zajímavým přínosem.
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Republikové sněmy

Během roku 2014 proběhly v souladu se stanovami dvě setkání nejvyššího orgánu České
středoškolské unie, Republikového sněmu. Hlavním účelem těchto schůzí je zvolit vedení
spolku, řešit klíčové dokumenty a formovat cíle do budoucna.

Třetí republikový sněm proběhl 16. a 17. 3. 2014 v Americkém centru, v Praze.
Sedmičlennému předsednictvu České středoškolské unie končil jednoletý mandát, proto bylo
jednou z hlavních priorit dvoudenního sněmu zvolit nové vedení. Předsedou unie se stal
dosavadní 1. místopředseda Filip Jelínek z pražského Gymnázia ALTIS. Na sněmu byla také
ustavena tříčlenná kontrolní rada.

Na sněmu vládla pozitivní atmosféra a jeho účastníci projevili zájem zapojovat se do
probíhajících i budoucích aktivit České středoškolské unie i nadále. „Se sněmem jsem velmi
spokojen, zazněla zde spousta podnětných návrhů a v účastnících jsem viděl touhu a energii
něco změnit,“ komentuje sněm nově zvolený člen předsednictva Daniel Netrval.

Na akci promluvila i poslankyně Nina Nováková, členka sněmovního výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Poslankyně vyjádřila podporu dosavadním aktivitám
unie a zájem pokračovat v kulatých stolech mezi studenty, politiky a úředníky zabývajícími se
vzděláváním. Součástí sněmu byla také prezentace partnerů jako například Český model
amerického kongresu či studentský projekt ProStředoškoláky.cz.

Čtvrtý republikový sněm proběhl 28. 11. 2014 v Centru současného umění Dox. Zahájení
tohoto sněmu předcházela Panelová diskuse o vzdělávání a prezentace partnerů. Během
sněmu proběhla prezentace projektů Ne dabingu a Vzorové samosprávy členům, vývoj
v jednotlivých oblastech a pokračující zapojení v OBESSU. Na konci sněmu delegovaní členi
zvolili nového 2. místopředsedu a tři nové členy předsednictva. Byla snížena i částka poplatku
za registraci delegovaného členství na symbolickou částku.
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Panelová diskuse o vzdělávání

Panelová diskuze a následná debata mezi účastníky a panelisty pořádaná před čtvrtým
republikovým sněmem Unie proběhla za účasti i p. Šteffl ze Scia, p. Kartouse z EduInu, p.
Rydla za MŠMT, p. V. Klause ml. Jako experta na vzdělávání a p. Zlatušky za vzdělávací výbor
Poslanecké sněmovny. Hosté s účastníky debatovali na následující témata:

● Funguje na školách 25 let po listopadu 89 občanské vzdělávání? Jaké má být jeho
postavení ve výuce?

● Jak by měla vypadat maturitní zkouška - jaká je vize ministerstva a co si myslí jeho
odpůrci?

● Máme skutečně příliš mnoho gymnazistů a maturantů? Měli bychom
podporovat odborné, nebo raději všeobecné vzdělávání? Do jaké míry má trh práce
určovat podobu vzdělávací soustavy?

Debata proběhla velmi úspěšně, hosté se vyjadřovali k tématům nejen ve vztahu k českému
prostředí, ale srovnávali ho i se zahraničním a poukazovali na nedostatky. Během debaty byla
i přítomna redaktorka ČTK a díky vydané zprávě poté informace z debaty přejaly i některé
klíčové české portály a noviny.
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Projekt Vzorová samospráva

Vzorová samospráva je klíčovým 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, podpořený grantem Americké
ambasády v Praze v hodnotě 37 800 Kč, začal
v září 2014 a ukončil svou přípravnou fázi
v prosinci téhož roku. Pro zajištění plurality
náhledů na celou problematiku fungování
parlamentů v českém prostředí, jsme pozvali
deset našich členů z různých koutů České
republiky, kteří již vlastní parlament mají, aby
spolu s koordinátory vytvářeli vlastní obsah

Vzorové samosprávy. Jak již bylo zmíněno, hlavním nástrojem je několikastránkový dokument,
rozdělený na kapitoly od zakládání po dlouhodobé udržování orgánu v rámci školy. Podklady
pro něj vznikly během čtyř interaktivních dvouhodinových workshopů s našimi členy během
přípravné fáze v prostorách Hotelu Prokopka a následně Vily Flóry. Účastníkům byly začátkem
nového roku proplaceny jízdenky a dotace na přespání pro mimopražské.

„Jsem velmi rád, že workshopy pomohly nejen Vzorové samosprávě, ale i spoustě jeho
účastníkům, kteří zde našli inspiraci a poznali ostatní zástupce parlamentů a rad, se kterými
můžou spolupracovat,“ říká Štěpán Kment, vedoucí projektu. Skončená přípravná část byla
zhodnocena i anonymní zpětnou vazbou, která dopadla velmi dobře.

V roce 2015 bude projekt vrcholit sepsáním dokumentu, vytištěním brožury a jeho distribucí,
mj. prostřednictvím studentského časopisu Easy. Vzorová samospráva má též svoje webové
stránky, kde bude umístěna obsáhlejší PDF verze a další materiály.
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Kulaté stoly v Poslanecké sněmovně PČR

Česká středoškolská unie 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 2014 proběhly dvě tyto zasedání strukturovaného dialogu –
setkali se středoškoláci za ČSU s politiky a odborníky a společně diskutovali.

Členové České středoškolské unie přes dvě hodiny diskutovali se zástupci ministerstva
školství, pražského magistrátu a Národního ústavu pro vzdělávání. Pod záštitou poslankyně
Niny Novákové se uskutečnil první kulatý stůl unie středoškoláků na parlamentní půdě –
poprvé na téma „Student jako pasivní objekt, nebo partner školy?“. Středoškoláci i poslankyně
se plánují v obdobném formátu setkávat pravidelně.

„Chceme navázat pravidelný dialog s politiky a představiteli veřejné správy. Na dalších
setkáních se budeme postupně věnovat společné části maturitní zkoušky, neformálnímu
vzdělávání, e-learningu a mnoha dalším otázkám. Parlamentní půda je podle mě pro takové
diskuze ideálním prostředím,“ komentoval 1. kulatý stůl v r. 2014 Filip Jelínek.

Druhý kulatý stůl nesl téma „Zavádění moderních technologií do výuky“. K diskuzi byli
přizváni experti z oboru, mimo jiné známý konzultant pro vzdělávání a technologie PhDr.
Ondřej Neumajer, Ph.D, ředitel ČT : D Petr Koliha, či vedoucí Tvůrčí skupiny pro děti a mládež
Českého rozhlasu Zora Jandová.
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Esejistická soutěž v anglickém jazyce

V průběhu září a října jsme pořádali esejistickou soutěž v AJ na téma „What can we learn from
other educational systems? Are we a good example?“. Organizace a hodnocení bylo zajištěno díky
ohodnocení ve výši 33 500 Kč.

Soutěžící hráli o hodnotné ceny na prvních třech místech a vstupenky na prestižní Dny USA a
EU, kde došlo k předání hlavní ceny – iPadu Mini – vítězi Tushigovi Tseveenbayarovi.

Hodnotitelé, mezi nimiž byl i britský rodilý mluvčí, oznámkovali zhruba dvacet kvalitních esejí.
Cílem projektu bylo povzbudit diskusi o českém vzdělávacím systému a kriticky ho porovnat se
zahraničními, o kterých se často v mediích mluví. Unie projektem i sledovala a podporoval
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jazykovou vybavenost českých středoškoláků, kteří museli celou esej vyhotovit v anglickém
jazyce.

Komentování vzdělávací politiky

Předsednictvo ve spolupráci se sekretariátem v průběhu roku komentovalo novinky ve
vzdělávací politice jako například dosazení nového školského ombudsmana či složení Rady
pro vzdělávání MŠMT. Tyto komentáře probíhali formou zveřejnění tiskové zprávy, ve které se
členové předsednictva jako zástupci spolku a jeho názorového postoje podpořeného
mandátem od členů vyjadřovali kriticky ke krokům ministra Chládka a nastiňovali lepší řešení.

Některá tato stanoviska byla přebrána a publikována na jiných serverech, například na
stránkách České školy či EduInu.

Účast na akcích a veřejné vystupování

Česká středoškolská unie je již respektovaným partnerem v kruzích nejen stakeholderů
školství a neformálního vzdělávání a její zástupci jsou zváni na akce a debaty, které se týkají
témat středního vzdělávání, výuky, středoškoláků a podobně. Předseda Filip Jelínek se
v prosinci zúčastnil debaty o vzdělávání pořádané Asociací učitelů občanské výchovy a
obhajoval středoškolských náhled na problémy občanské výchovy ve výuce. Unie, zastoupená
Štěpánem Kmentem, se též zúčastnila Dnu pro neziskovky, kde byly prezentovány způsoby
řízení organizací a použitelné online metody.

Unie je dlouhodobým partnerem slovenské Stredoškolské študentské únia Slovenska (ŠUS) a
spolupracuje s ní v užším kontaktu. Obě organizace jsou si názorově velmi blízké a sdílí stejné
hodnoty i v rámci OBESSU.
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Zpráva o hospodaření

18. dubna 2014
Předsednictvo: (zleva) D. Netrval, M. Szeles, K. Hrdličková, F. Jelínek, Š. Kment, R. Květoň a D. Bouz
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Česká středoškolská unie, z. s., je neziskovou organizací, která samostatně hospodaří se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.
S majetkem Unie nakládá Předsednictvo a v rozsahu jím stanoveným tak činí samostatně předseda a 1. místopředseda Unie. Dle platných stanov se
o hospodaření spolku řádně stará Předsednictvo České středoškolské unie, které dbá na odpovědnost financování vlastních činností a projektů.
Supervizorem je Kontrolní rada České středoškolské unie, která dohlíží na řádné nakládání s penězi a hospodaření. ČSU vede daňovou evidenci a
transparentní účet.

Přehled údajů k přiznání právnických osob

veřejně prospěšného poplatníka za r. 2014
který vede jednoduché účetnictví

IČ:149481
3

A. Výkaz o majetku a závazcích B. Výkaz příjmů a výdajů

Majetek (vlastní) Č.ř.
Stav k
1.1.roku

Stav k
31.12.roku Příjmy Č.r. Zdań.činnost Nezd.činnost Činnosti celkem

Dlouodobý hmotný majetek 1 Příjmy z reklamy 1 0,00 X 0,00
Peníze v hotovosti 2 2 454,00 903,00 Příjmy ostatní 2 33 500,00 0,00 33 500,00
Bankovní účet 3 849,00 57 204,00 Čl. příspěvky 3 X 1 800,00 1 800,00
Ostat.fin. majetek 4 Příjmy se srážk.daní 4 X 0,00 0,00
Zásoby 5 Dotace 5 X 37 800,00 37 800,00
Pohledávky 6 Přijaté bezúpl.plnění 6 X 0,00 0,00

7 Ostatní 7 0,00 0,00 0,00
Součet aktiv (ř. 1 až 7) 8 3 303,00 58 107,00 Příjmy celkem (ř.1 až 7) 8 33 500,00 39 600,00 73 100,00
Závazky 9 Reklama, pronájem 9 x 0,00 0,00
Úvěry a půjčky 10 Výdaje na hlav. činnost 10 0,00 18 296,00 18 296,00
Zákonné rezervy 11 Nákup hmotného majektu 11 X 0,00 0,00

12 Poskyt.bezúpl.plnění 12 X 0,00 0,00
Součet pasiv (ř. 9 - 12) 13 0,00 Ostatní 13 0,00 0,00 0,00
Majetek celkem (ř. 8 - ř.13) 14 3 303,00 58 107,00 Výdaje na činnosti 14 0,00 18 296,00 18 296,00

Rozdíl (ř. 8 až r.9) 15 33 500,00 21 304,00 54 804,00
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Poděkování

31. října 2014
Záběr na účastníky projektu Vzorová samospráva

ČESKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ UNIE, Z. S. 17 / 18
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



Během roku 2014, stejně jako v roce předešlém, Česká středoškolské unie navazovala a
pracovala na svých partnerstvích s ostatním nestátními neziskovými organizacemi a dalšími
subjekty. Velice si vážíme navázaného partnerství s Asociací učitelů občanské výchovy a
společenských věd, EduInem, Nadací VIA, Centrem pro demokratické učení Masarykovy
univerzity, INEXem, Respektem, Americkou ambasádou, Knihovnou Václvava Havla, serverem
ProStredoskolaky.cz, Centrem současného umění DOX a dalšími.

Děkujeme nejen našim partnerům za uplynulý rok 2014, ale především našim členům za
budování České středoškolské unie do současných obrysů a všem, kteří během roku přiložili
roku k dílu. Velké díky též patří českým středoškolákům, kteří, navzdory názorům veřejnosti,
jsou výjimečnou dobrou skupinou v nevýjimečně špatném vzdělávacím systému.

Naším předsevzetím pro rok 2015 a další období je odhodlanost měnit české střední školství a
nenechat upozadit hlas studenstva, který má svojí nepopiratelnou historickou váhu.

Na shledanou v roce 2015.
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