
ZA 

 JAK 
ZORGANIZOVAT

 AKCI
S PŘESPÁNÍM?



1. KROK - Volba akce
Zvol si, jakou akci chceš vlastně pořádat. Může jít o filmový maraton, turnaje v
deskovkách, sledování hvězd, karaoke noc, debatní noc, soustředění
samosprávy nebo párty pro celou školu. Pokud máte na škole nějakého
aktivního učitele, jistě s vámi rád uspořádá přespávání na téma jeho
specializace – je toho tolik, co se nedostane do běžných hodin, ale stojí za to
být vyslechnuto. Možnosti jsou prakticky neomezené, stačí vědět, o co by na
tvé škole byl zájem.

2. KROK - Shánění ubytování
To hlavní, co přespávací akce dělí od klasických, je možnost táhnout
program prakticky bez omezení. Velkou daní ti za to budou
komplikace se sháněním prostorů. Ideální varianta je přespávat
rovnou ve škole, ale i zde se může vyskytnout mnoho překážek ve
formě poplatků za topení, nebo lidí, kteří si prostory školy na něco
pronajímají. Proto je dobré zvážit, jestli je škola stále výhodná volba.
Jinak se můžeš podívat po hostelech či levnějších hotelech nebo
penzionech v okolí, nebo zjistit, zda nějaký spolužák nemá velkou
volnou chatu. Vzhledem k tomu, že zajištění přespávání je velká
zodpovědnost, nezapomeň vytvořit přihlašovací formulář, kde uvedeš
podmínky přespání a získáš souhlas a kontakty na účastníky.



4. KROK - Příprava programu
Program se bude pravděpodobně dost různit, ale některé spojující prvky
by se měly objevit na každé takové akci. Připravte dopředu časový
harmonogram, který následně i zveřejněte pro účastníky a poskytněte
vedení. Pokuste se rozdělit odpovědnost za jednotlivé oblasti programu,
ať vám nic neuteče. Na začátku zvolte nějaké rozehřívací a seznamovací
hry, ať se všichni účastníci cítí příjemně při dalším zapojování.
Nezapomeňte na dostatek pauz a radši delší pauzy na jídlo. Obecně
rezervy v programu se vám obvykle velmi vyplatí.

3. KROK - Vedení
Než půjdeš za vedením, všechno třikrát promysli,
je pro ně velké riziko povolit studentům takovou
akci, musíte mít dopředu rozmyšleno, jak
ohlídáte všechna rizika spojená s nocováním.
Musíte vedení přesvědčit, že jste dostatečně
zodpovědní a vše si ohlídáte. Vyjednávání
prostorů školy také může být náročné – škola
možná bude muset platit školníka o den víc,
domlouvat se s uklízeči a některé školy jsou přes
víkend i elektronicky uzavřené a pod alarmem.
Proto se snažte chápat i druhou stranu, když
jdete žádat o svolení.



5: KROK - Propagace
Pusťte se do propagace, mějte co nejdříve
maximum informací, ať účastníci ví, do čeho jdou.
Využijte školní maily, pokud je máte, a přihlašovací
formulář rozešlete klidně i několikrát. Snažte se
rozšířit povědomí o akci mezi všemi ročníky pro
mezigenerační seznamování, které se obzvlášť v
parlamentech vždy hodí. Dále je fajn mít na akci
jednoho člověka se zrcadlovkou pro vzpomínky i na
propagaci dalších akcí.

Tipy nakonec:

Pokud účastníkům z rozpočtu nakoupíš i malou snídani (kafe,
čaje, cereálie nebo ovoce), budou jistě vděční a akci to zase

pozvedne o úroveň výše.

V březnu některé knihovny pořádají Noc s Andersenem, která
popularizuje čtení mladých lidí. Zkuste se spojit se svojí knihovnicí a

jednu takovou noc zkusit i u vás. 

Zkušenější samosprávy můžou také přebrat štafetu putovní akce
Setkání spřátelených studentských samospráv – sezvat samosprávy z

celé republiky, vyměnit si zkušenosti a pobavit se.

Tuto brožurku vytvořila Česká středoškolská unie v roce 2021.
 Hájíme zájmy středoškoláků, spojujeme aktivní studenty a podporujeme parlamenty již od roku 2O13. 
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