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Seznam zapojených škol

Úvodní slovo

Gymnázium a SOŠPg, Jeronýmova 425/27 , Liberec
Gymnázium Čakovice, náměstí 25.března 100, Praha
Gymnázium dr. V. Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

Gymnázium F.M.Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Knežnou

integrace České republiky do Evropské unie je pro
Konrad-Adenauer-Stiftung hlavní prioritou od té
doby, co v roce 1991 zahájila svoji činnost v České
republice. Pojem integrace přitom KAS chápe nejen
jako překonání politických, institucionálních a hospodářských bariér, ale především jako identiﬁkaci
českých občanů s evropskou vizí, kterou dnešní Evropě jako dědictví zanechali její zakladatelé Konrad
Adenauer, Robert Schumann nebo Jean Monnet.

Gymnázium F.X.Šaldy, Partyzánská 530, Liberec
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 800/29, Přerov
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha
Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského, Truhlářská 22, Praha
Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8, Praha
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno
Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9, Olomouc
Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc
Gymnázium Ostrava - Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34, Ostrava
Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov
Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, Stříbro
Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk
Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc
Gymnázium, Jiráskova 637, Chotěboř
Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice
Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno
Gymnázium, Vídeňská 47, Brno
Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň
Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava
OPEN GATE - gymnázium a základní škola, Babice 5, Říčany
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, Hradec Králové

Projekty jako „Rozhoduj o Evropě“ jsou pokračováním tohoto dědictví a významně přispívají
k evropské myšlence. V dnešním světovém hospodářství, kterému dominuje globalizace a vzájemná provázanost, je evropská spolupráce nutným předpokladem naší budoucí prosperity. Budoucností Evropské unie je přitom mladá generace. Ona bude rozhodovat o dalším vývoji Evropy a žít s důsledky těchto rozhodnutí. Proto Konrad-Adenauer-Stiftung velmi ráda podporuje projekt „Rozhoduj o Evropě“ již od jeho počátku v roce 2008. Od roku
2008 umožnil tento projekt 2500 mladým Čechům získat konkrétní zkušenosti s fungováním Evropské unie a pochopit, že evropská politika je důležitou součástí české politiky. Tím projekt intenzivně přispívá k identiﬁkaci české mládeže s Evropskou unií.
Přeji projektu „Rozhoduj o Evropě“ a organizaci EUTIS, o.p.s. také v budoucnu mnoho úspěchů!
S přátelskými pozdravy

Slovanské gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
SOŠ Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě
SOŠ veřejnosprávní a sociální, Lipová 56, Stěžery
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a gymnázium, Středoškolská

Dr. Hubert Gehring

2854/1, Ostrava

Konrad-Adenauer-Stiftung, ředitel zastoupení v České republice a na Slovensku
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O projektu
Informační a vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“
je kombinací řady interaktivních seminářů, simulovaných jednání a moderovaných setkání, které společně tvoří ucelený soubor efektivní komunikace
o aktuálních evropských tématech a fungování Evropské unie zaměřený na cílovou skupinu žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů.
Projekt pokrývá všechny stupně vzdělávacího systému v ČR s cílem dosáhnout hlubší informovanosti o fungování Evropské unie a vytvoření platformy pro setkávání žáků základních a středních škol na straně jedné a vysokoškolských studentů na straně druhé. Projekt vede k obohacení žáků
a studentů o nové informace o Evropské unii a reaguje tím na nedostatečnou
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informovanost této cílové skupiny. Formou simulace evropských institucí získávají studenti ojedinělý přehled o legislativním procesu, systému fungování
a prosazování národních a sektorových zájmů.
Projekt zavítal díky svému celorepublikovému rozsahu v období od září
2010 do října 2010 do všech krajů ČR. Závěrečná fáze pak byla situována
do Olomouce.
V rámci projektu bylo zrealizováno celkem osmadvacet interaktivních seminářů, které se konaly po celém území ČR pro vybrané žáky základních škol
a studenty středních škol. Během nich došlo k představení Evropské unie a jejího fungování, přičemž důraz byl kladen na aktuálnost informací.
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Hlavní část projektu – simulace institucí EU – utváří jedinečnou platformu
pro otevřenou diskuzi a interakci více věkových skupin. Hlavním smyslem simulací je kompenzovat stereotypní metody výuky na základních a středních školách a poskytnout účastníkům individuální a propracovaný pohled
na fungování Unie.
Celý projekt navazuje na několikaletou historii. Začínal u simulací Rady
EU a Evropské rady a rozrostl se do dnešních rozměrů – tedy simulací všech
orgánů (Rady EU, Evropského parlamentu, Evropské komise) doplněných lobbisty a novináři pro dotvoření reálného prostředí.
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Projekt je v současné podobě rozčleněn do čtyř fází:
• Workshop realizačního týmu projektu
• Regionální interaktivní semináře
• Přípravného setkání
• Závěrečná simulace

Termín
realizace

27. – 29. 8. 2010

Září – říjen 2010

13. 11. 2010

26. – 28. 11.
2010

Aktivita

Workshop
realizačního
týmu

Regionální interaktivní
semináře

Přípravné
setkání

Závěrečná
simulace
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Workshop realizačního týmu projektu
27. – 29. srpna 2010

Projekt byl zahájen workshopem realizačního týmu projektu, který se konal
ve dnech 27. – 29. srpna v Maršovicích u Nového Města na Moravě. Pracovního víkendu se zúčastnilo všech 23 členů realizačního týmu složeného z vysokoškolských studentů a studentů doktorandského studia.

byla příprava agendy jednání. Realizační tým vybral z několika možností tři
návrhy legislativních aktů tak, aby odrážely co možná nejvíce aktuální problematiku na evropské úrovni a zároveň obsáhly co největší množství politik, jimiž se EU zabývá.

Celý realizační tým se tak skládal z prezidenta a viceprezidenta Modelu,
odborného garanta, expertek, předsedů a místopředsedů jednotlivých evropských institucí, členů Evropské komise, novinářů, lobbistů a generálního
sekretariátu.

Setkání bylo doplněno seznámením s obsahem regionálních seminářů,
nad kterými se vedla diskuze, která vyvrcholila ﬁnalizací jejich náplně. Zároveň s tímto došlo k nácviku vedení semináře a ukázkám práce se studenty.

Cílem setkání bylo vzájemné seznámení a rozdělení pozic v rámci simulace. Jedním z hlavních bodů setkání však bylo dokončení jednacích řádů jednotlivých institucí, příprava kodexů a zbylých podkladů a materiálů potřebných pro úspěšný průběh projektu. Druhým neméně podstatným bodem
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Hlavním přínosem workshopu bylo stmelení realizačního týmu a dokončení nezbytných příprav před otevřením projektu veřejnosti. Podstatným výstupem byl i výběr legislativních návrhů, neboť ty byly v rámci závěrečné fáze
projektu – simulace institucí – předmětem celého jednání.
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22.9.

Interaktivní regionální semináře
září – říjen 2010

16.9.
23.9.

17.9.

8.10.
9.9.
.9

7.10.
20.10.

24.9.

Interaktivní regionální semináře zavítaly do všech 14 krajů České republiky.
V každém byly uskutečněny dva semináře – jeden pro žáky základních škol,
druhý pro studenty středních škol. Jejich hlavním cílem bylo informovat školskou mládež o Evropské unie, její historii, současných problémech a výzvách
budoucnosti. Seminář cílený na základní školy byl soustředěn zvláště na uvedení posluchačů do celkové evropské problematiky. Středoškolákům již bylo
dáno větší množství informací a hlubší pohled do oblastí týkajících se EU.
Semináře ovšem nebyly koncipovány jako přednášky, ale spíše jako výklad kombinovaný s dotazy tak, aby sami studenti byli po celou dobu zapojeni a spoludotvářeli obsah semináře. Žáci základních škol si na závěr mohli
také vyzkoušet roli poslance Evropského parlamentu a pokusit se zaujmout
přítomné publikum předvolebním projevem. Žáci středních škol si zkusili simulovat zasedání Rady EU a poté formulovat společné stanovisko k otázce
přistoupení Turecka.
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20.10.

30.9.
29.9.

13.10.

14.10.

Součástí seminářů bylo také seznámení posluchačů s dalšími fázemi projektu Rozhoduj o Evropě: Model EU. Středoškolským studentům tak byla nabídnuta možnost reálně si vyzkoušet simulaci orgánů EU na zasedání v Olomouci, které představuje vrchol celého projektu.
Všechny semináře byly vedeny vysokoškolskými studenty evropských
studií. Dohromady bylo ve všech krajích ČR uspořádáno 14 seminářů pro základní školy a 14 pro střední školy a o jejich úspěšné realizaci svědčí počet
účastníků – semináře navštívilo přibližně 1000 žáků základních a středních
škol.
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Přípravné setkání
13. listopadu 2010

V sobotu 13. listopadu se uskutečnilo Přípravné setkání projektu Rozhoduj
o Evropě: Model EU. Do Olomouce přijelo celkem 80 účastníků přihlášených
k simulaci evropských institucí. Tito středoškolští studenti byli vybrání na základě svých přihlášek odbornou komisí. Setkání se uskutečnilo v prostorách
Magistrátu města Olomouce, který poskytl prostory pro tento projekt.
Hlavním důvodem toho setkání bylo seznámení studentů s agendou
a jednacími řády. Komisaři zodpovědní za danou oblast jim podrobně představili obsah navrhovaných legislativních aktů – reforma trhu s vínem, jednotná azylová procedura a opatření na zabezpečení dodávek zemního plynu –
přičemž celou problematiku zasadili do potřebných souvislostí a upozornili
na problematické a sporné body návrhu.
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Žákům byl posléze představen celý realizační tým včetně lobbistů a novinářů, kteří svou přítomností dokreslovali reálnou atmosféru modelového zasedání.
Následně se účastníci rozdělili do jednotlivých institucí – Evropského parlamentu a Rady EU. V obou orgánech předsedové představili jednací řády
a zodpověděli vznesené dotazy. Účastníci představující poslance se v Evropském parlamentu poté rozdělili do tří výborů, které odpovídaly agendou navrhované legislativě.
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Závěrečná simulace
26. – 28. listopadu 2010

Vrcholem celého projektu se stala závěrečná třídenní simulace. Oﬁciálního
zahájení simulace se ujali 1. náměstek primátora statutárního města Olomouce Ing. Ivo Vlach, dále děkan Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., za Zastoupení Evropské komise v ČR Mgr. Michaela Kozlová a Konrad Adenaeur Stiftung zastupovala Alena Falathová,
M.E.S. Celý panel moderoval PhDr. Jan Závěšický, odborný garant projektu.
Po úvodní části se účastnici odebrali do svých institucí a odstartovali evropský legislativní proces navrhované agendy. Evropský parlament měl svá
jednání rozdělené do několika sekcí - probíhala jak jednání v plénu, kdy byly
schvalovány zejména závěrečné pozice Parlamentu jako celku, tak poslanci
jednali ve výborech, kde probíhaly největší diplomatické a ideologické boje.
Pro sjednocení pozic a společný postup se poslanci setkávali také v rámci
svých politických skupin. Jednání v Radě EU byla neméně náročná. Ministři
členských zemí tvrdě hájili zájmy svých států a společnou diskuzí vytvářeli připomínky k pozici Evropského parlamentu. Jak v Radě, tak v Evropském parlamentu byli jednáním přítomni zástupci Evropské komise, kteří se snažili ko-
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ordinovat pozice mezi zmíněnými institucemi a zároveň objasňovat případné
nejasnosti v navržených legislativách.
V průběhu celého zasedání se na europoslance a ministry členských zemí
snažili působit lobbisté, tak aby výslednou podobu návrhu ovlivnili podle
svých zájmů. Mimo to působili v zákulisí jednání i zástupci ﬁktivních medií –
televize RoE a novináři Olomouckého zpravodaje. Tato média měla za úkol
popisovat a reﬂektovat aktuální dění a podávat zprávy o tom, co se během
jednání událo.
Celé intenzivní třídenní vyjednání bylo slavnostně zakončeno na společném zasedání simulovaného Evropského parlamentu a Evropské rady, kde
byly také předány certiﬁkáty o účasti a vyhlášeni vítězové projektu, kteří již
tradičně obdrželi poznávací cestu do Bruselu.
Na tomto místě je nezbytné poděkovat partnerům, bez kterých by tento projekt nemohl proběhnout. Děkujeme Zastoupení Evropské komise v ČR
a Konrad Adenauer Stiftung. Celý projekt proběhl pod záštitou Mgr. Štefana
Füleho, člena Evropské komise.

15

Realizační tým
Rada Evropské unie

Vedení projektu
Mgr. Reda Ifrah

Prezident Modelu EU

Mgr. Roman Badík

Viceprezident Modelu EU

Ing. Pavel Chroust

Finanční garant Modelu EU

PhDr. Jan Závěšický

Odborný garant Modelu EU

Generální sekretariát

Experti Modelu

Bc. Ondřej Mocek

Mgr. Monika Brusenbauch Meislová

Mgr. Jitka Němečková

Mgr. Lucie Zavičáková

Bc. Jana Pokorná

Mgr. Tomáš Vytásek

Předseda Rady EU

Evropská komise
Bc. Martin Pustaj

předseda Evropské komise

Bc. Michaela Strapáčová

členka Evropské komise

Bc. Petra Ježová

členka Evropské komise

Bc. Lucie Voženílková

členka Evropské komise

Monika Dvořáková

členka Evropské komise

Nela Králová

členka Evropské komise

Evropský parlament
Mgr. Radim Kašpar

předseda Evropského parlamentu

Bc. Michael Murad

místopředseda Evropského parlamentu

Kateřina Velfelová

místopředsedkyně Evropského parlamentu
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Partneři
Lobbisté
Mgr. Roman Štěpánek

COPA - COGECA

Bc. Michaela Rohrerová

Gazprom

Mgr. Jiří Štěpán

ECRE

Novináři
Mgr. Michael Brtnický

Marek Slába

Jan Halíř
Projekt byl realizován pod záštitou Mgr. Štefana Füleho, člena Evropské komise.
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Realizátor
EUTIS, o.p.s.
EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem
prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti, zejména studentů středních a vysokých škol, o Evropské unii.
Hlavní aktivity EUTIS, o.p.s.:
• pořádání besed, seminářů a konferencí na aktuální evropská témata
• organizační zajištění vzdělávacích cest do Bruselu za účelem bližšího seznámení se s institucemi EU – „Brusel na vlastní oči“
• simulace fungování institucí EU pro studenty středních škol z celé ČR –
„Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“
• dvoudenní odborné soustředění na téma fungování EU - „EU-WEEK-END“
• konference na aktuální evropská a politologická témata pro studenty –
„Středoškolská politologická konference“

EUTIS, obecně prospěšná společnost
Na Úvoze 766/15
591 01 Žďár nad Sázavou
www.eutis.cz | info@eutis.cz
www.rozhodujoevrope.cz

