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CO JE TO SUMMIT?

Pokud jsi student střední nebo vysoké školy 
a zajímáš se o dění kolem sebe, tak právě 
pro tebe je tu Pražský studentský summit! 
Jde o projekt, ve kterém se vžiješ do role di-
plomata či ministra a pokusíš se prosazovat 
zájmy určitého státu při simulovaných jed-
náních mezinárodních organizací. Summit 
ti dá možnost poznat spoustu nových přá-
tel a odnést si praktické dovednosti jako jak 
správně a bez strachu mluvit před lidmi, 
pracovat v týmu, řešit konflikty, vyjednávat 
nebo si třeba správně uvázat kravatu nebo 
vybrat šaty do společnosti.

V průběhu ročníku se budeš moct zúčast-
nit různých doprovodných akcí, například 
diplomatických recepcí nebo návštěv am-
basád a mediálních redakcí. V programu 
na tebe čekají také přednášky a diskuze, 
na kterých se potkáš se zajímavými hosty 
z oblasti politiky, diplomacie, ale i byznysu 
nebo vědy.

„Summit je pro mě příležitost potkat nové 
lidi, vyzkoušet si něco nového a něco nového 

se naučit.“
Filip, Model OSN

„Brzy jsem zjistil, že se opravdu nemusím ni-
čeho obávat, organizátoři i mí spoluúčastníci 
se ukázali jako milí a vstřícní lidé a podařilo 

se mi zde najít spoustu přátel.“
František, Model EU

„Zamilovala jsem si dopolední přednášky,
protože jsem si mohla vybrat, jaké téma chci, 

a vždy mě příjemně překvapilo.“
Barbora, Model OSN

„Summit mi do života dal mnoho a bez 
ohledu na to, jestli půjdu studovat medicínu, 
práva nebo fyziku, považuji tuto zkušenost 

za velmi přínosnou.“
Anna, Model NATO



Model Organizace spojených národů je určen 
pro středoškoláky a jednání probíhá v češtině. 
Pro přihlášení musíš nejprve sestavit s několika 
kamarády delegaci, ve které společně zpracujete 
zadání přijímacího řízení, a v případě přijetí vám 
přidělíme konkrétní stát. Každý z vás bude zastu-
povat stejnou zemi v jednom z orgánů OSN – ty se 
zabývají různými tématy, od ochrany přírody přes 
lidská práva až po vojenskou bezpečnost.

pro středoškoláky
v češtině
v delegaci

přihlašování do 30. září

MODELY

pro středoškoláky
v angličtině
samostatně

přihlašování do 11. října

pro vysokoškoláky
v češtině
samostatně

přihlašování do 11. října

Model Severoatlantické aliance je také určen pro 
středoškoláky, ale jednání v něm probíhají v ang-
ličtině. To by tě ale nemělo odradit, naopak může 
jít o příležitost se v jazyce zlepšit! Témata jednání 
se obecně týkají bezpečnostních otázek. Narozdíl 
od modelu OSN se do přijímacího řízení hlásíš 
samostatně.

Pokud studuješ vysokou školu, je pro tebe určen Mo-
del Evropské unie. Jednání probíhá v češtině a vžiješ 
se do role ministra jednoho z 27 členských států. Le-
tos na programu jednání najdeš například Evropský 
obranný fond nebo boj proti dezinformacím.



PRŮBĚH XXVI. ROČNÍKU

30. září (Model OSN)
11. října (Modely NATO a EU)
Konec přijímacího řízení
Poslední šance odeslat přihlášku. 
Potom už jen čekej na e-mail, ve kterém 
ti sdělíme, zda se stáváš delegátem.
Pokud studuješ střední školu a ne-
uspěl jsi, můžeš ještě zkusit štěstí 
na burze delegátů na našem webu.

5. – 8. března
Závěrečná konference

Konferencí vrcholí celý ročník. Právě 
tam využiješ své nově nabyté poznat-
ky a dovednosti. Probíhá ve formální 
atmosféře v Kongresovém centru Pra-
ha. Hlavní náplní jsou samozřejmě si-
mulovaná diplomatická jednání, ale 
stejně jako na skutečných summitech 
si i na tom našem užiješ také gala udá-
losti jako slavnostní zahájení, večerní 

31. října
21. listopadu
12. prosince

16. ledna
6. února

Pět přípravných sektkání
Přípravná setkání neboli workshopy 
se konají vždy v sobotu v Praze v pro-
storách Vysoké školy ekonomické. Do-
polední část nabízí širokou nabídku 
přednášek a diskuzí se zajímavými 
hosty. Odpoledne probíhají simulova-
ná jednání a různé aktivity zaměřené 
na rozvoj tvých schopností. V pátek 
a v neděli kolem workshopu se můžeš 
zúčastnit také doprovodných akcí.

1. září
Začátek přijímacího řízení
Nenechávej nic na poslední chvíli! 
Pokud se chceš přihlásit do modelu 
OSN, začni co nejdříve skládat de-
legaci, a ať už se hlásíš kamkoliv, 
pusť se do práce na přijímací eseji.


