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1. KROK - Koncept

První ze všeho je dobré se zapřemýšlet nad konceptem celé akce, zapřemýšlejte,
chcete pozvat nějakého zajímavého hosta a necháte ho jen vykládat ostatním?
Uděláte to více interaktivní? Pozvete si zástupce nějaké organizace? Nebo z toho
uděláte raději workshop, aby si z toho účastníci více odnesli, nebo k tomu pustíte
nějaký film? S tím souvisí i výběr hosta (hodí se alespoň tušit, o čem byste chtěli, aby
byla).
Je třeba si v hlavě projít několik věcí:
Na koho cílím? Pro koho je to určeno? (tomu přizpůsobuju čas akce a další
aspekty)
Jak dlouhá by měla akce být (aby nenudila, ale aby se tam host se svým
tématem vešel)
Jak by měla vypadat a probíhat, stačí základní představa celého konceptu
Jakmile budete mít v hlavě konkrétnější představu je čas na další krok.

2. KROK - Schůzka s vedením školy
Zkuste se sejít s vedením školy a představit jim váš návrh, ideální je organizovat takovou
akci mimo školní docházku, tomu bývá více nakloněno, ale zároveň těsně po škole aby
studenti na akci přišli a neodešli domů (proto je dobré si předem určit na koho cílíme
viz. 1. Krok).
Na čem je třeba se s vedením dohodnout:
Na možnosti konání této akce
Na místě
Na poskytnutí potřebné techniky (pokud je potřeba)

3. KROK - Organizace
Pod tento krok zahrnu všechno, co souvisí
s přípravou akce, každé akci přechází
důsledná příprava (v tom lepším případě).
Může to být sehnání pomůcek a materiálů.
Při promítání – projektoru, filmu/videa,
počítače apod. Zároveň si můžete vyhrát s
výzdobou, připravit navíc malou výstavku k
tématu. Spadá sem i příprava akce těsně
před jejím konáním (popř. sehnání lidí, kteří
vám s tím pomůžou).

4. KROK - Pozvání hosta
Pokud víte, jak si akci zhruba představujete a máte povolení od příslušných
lidí z vedení školy, je na čase se pustit do organizace. Pokud se jedná o
hosty, je důležitá dobrá komunikace, důležité je také dotyčného
kontaktovat dostatečně dlouho dopředu.
Na čem je třeba se s hostem domluvit:
Na konceptu akce – každý má jiné preference a představy, ale vždy je
možné se dohodnout
Datum, čas a místo
Jak dlouhá by akce měla být
Co bude host potřebovat (popř. vy například pro promítání)

5: KROK - Propagace
Samotnou akci nestačí domluvit a připravit, pokud nikdo
nepřijde. Propagace je nedílnou součástí organizace
každé akce. V dnešní době je již mnoho způsobů jakým
způsobem lze cokoli propagovat, pojďme si projít nějaké
možnosti.
Jak zviditelnit svou akci?
Plakát
Událost na facebooku
Školní rozhlas
Školní časopis
Školní web (po domluvě s vedením školy)
Osobní pozvání (pomáhá i skrze zapálené učitele)

Tipy nakonec:
V naprosté většině škol se najde aspoň jeden učitel, který vás bude ve
vašem úsilí podporovat, může vám být dobrým rádcem a hodně vás
podpořit, nebojte se s takovým učitelem spolupracovat a tuto příležitost
využít, každý další pohled pomáhá.
Po akci se zeptejte spolužáků na zpětnou vazbu, vždycky je co zlepšovat.

Pokud na vaší škole nic podobného nebylo, většinou to chvíli trvá, než
si studenti zvyknou a začnou na podobné akce chodit.

Tuto brožurku vytvořila Česká středoškolská unie v roce 2021.
Hájíme zájmy středoškoláků, spojujeme aktivní studenty a podporujeme parlamenty již od roku 2O13.
www.stredoskolskaunie.cz I FB: Česká středoškolská unie I IG: @stredoskolskaunieI tt: @stredoskolunie

