
Projekt podněcuje zájem mladých lidí o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, 
a o aktivní účast při jejich řešení; vzbuzuje v nich zájem o zapojení se do občanské společnosti po celé zemi, rozšiřuje 
vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo také ekonomice, lidských právech, kultuře či 
životním prostředí. Cílem projektu je odborně připravený, občansky aktivní, sebevědomý a současně skromný 
a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, 
věcně argumentovat a rychle reagovat.

Pražský studentský summit se skládá ze dvou hlavních částí: přípravných setkání a závěrečné konference. Celodenní 
přípravná setkání se konají vždy v sobotu, pětkrát v průběhu akademického roku, na půdě Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Účastníci zde interaktivními metodami získávají nezbytné odborné znalosti a osvojují si potřebné dovednosti, 
které následně zúročí jak na konferenci, tak během každodenního života a studia. Nedílnou součástí přípravných 
setkání jsou přednášky zajímavých hostů, panelové diskuze, odborné semináře, různé interaktivní hry a další 
vzdělávací aktivity zaměřené na neformální vzdělávání.

Konference probíhá tradičně na jaře, po několikaměsíční přípravné fázi. Tato čtyřdenní událost, která je samotnou 
diplomatickou simulací, se koná v reprezentativních prostorách našich dlouhodobých partnerů za velkého zájmu 
médií i řady významných osobností. Účastnici zde zastávají role diplomatů a prosazují zájmy zastupovaného státu. 
Mají tak na vlastní kůži možnost vyzkoušet si řešení aktuálních problémů, kterými se zabývá mezinárodní společenství. 
Hlavním cílem však není tato témata vyřešit, ale pochopit dnešní svět v širších souvislostech a z více perspektiv, zajímat 
se o dění kolem nás a aktivní diskuzí přispívat k tvorbě pluralitní občanské společnosti.

Projekt je navíc obohacen o celou řadu doprovodných akcí. Studenti se mohou zúčastnit například návštěv řady 
ambasád, lidskoprávního biografu nebo exkurzí na zajímavá místa u nás i v zahraničí. Navštívili tak již například sídlo 
OSN ve Vídni nebo vojenskou základnu ve Strakonicích.

MODEL OSN

Největším simulovaným modelem na Pražském studentském summitu je Model OSN. Nabízí všem středoškolským 
studentům možnost zastupovat členský stát OSN v jednom ze simulovaných orgánů – Radě bezpečnosti OSN, Výboru 
pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, Hospodářském a finančním výboru, Radě pro lidská práva, Organizaci OSN 
pro výchovu, vědu a kulturu a Environmentálním shromáždění OSN. Ten si vybírají dle oblasti svého zájmu.

MODEL NATO

Model NATO je otevřen všem studentům středních škol, ze kterých v Severoatlantické radě zasedne 29 vybraných. 
Jednacím jazykem je výhradně angličtina, a účast je tedy navíc prospěšná jako velmi efektivní trénink formálního 
anglického jazyka.

MODEL EU

V Modelu Evropské unie je simulováno jednání Rady EU nad aktuálními otázkami, které se v reálné Unii řeší. Model je 
určen výhradně studentům vysokých škol a jeho jednacím jazykem je čeština.
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Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt s více než dvacetiletou tradicí. 
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných globálních 
tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních 
organizací – Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie.

XXII. ROČNÍK 
pRažsKéhO studeNtsKéhO summItu
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Prague Student Summit is a unique educational project with more than twenty years of 
tradition. Each year more than 300 secondary school and university students gather to 
learn about global issues by simulating negotiations of three key international organiza-
tions – the United Nations, the North Atlantic Treaty Organization and the European 
Union.

XXII SEASON
Of pRague studeNt summIt 

Project ignites an interest of young people in current affairs which affect both national and international 
relations, and in active participation in their solving; arouses their interest in involvement in civil society 
all across the country and help young people broaden their knowledge of politics, international relations, 
diplomacy as well as economics, human rights, culture or environment. The main goal of the Summit  
is to produce a well-prepared, publicly engaged, self-confident, yet humble and attentive young person who  
is interested in the world around him, who is able to make conclusions independently, who is capable of speaking  
in public, and who can argument and react quickly.

The Prague Student Summit consists of two main parts – preparatory meetings and the final conference. 
Preparatory meetings are held throughout the academic year, one Saturday a month from November to March at 
the University of Economics in Prague. Through interactive learning methods, participants acquire and develop the 
necessary knowledge and skills which they will hopefully find useful in their future civic, academic and professional lives.  
An integral part of each workshop are seminars with interesting guests, panel discussions, various interactive 
games and other educational activities focused on non-formal learning methods. 

The conference traditionally takes place in spring after several months of preparations. A four-day diplomatic 
simulation is held in the representative venues provided by our established partners, with presence of the media 
and a range of important figures. Participants take the role of diplomats who advocate the interests of the countries 
they represent. Participants are given the opportunity to experience the process of solving current issues of 
the international community. The aim is actually not to resolve the problems, but merely to understand the world  
in a wider context, from various points of views, to develop an interest in public affairs and to contribute to pluralist 
civil society by active discussion.

Several side events enrich the project from the very beginning. Students have an opportunity to participate  
in visits of several embassies, screenings in the human rights cinema and excursions to interesting places both in 
the Czech Republic and abroad. For instance, we have visited the UN Headquarters in Vienna or a military base in 
Strakonice. 

MODEL UN

Model UN is the largest Model of the Prague Student Summit. It offers an opportunity to represent an UN member state 
in one of the simulated bodies – United Nations Security Council, Disarmament and International Security Committee, 
Economic and Financial Affairs Council, Human Rights Council, United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, United Nations Environment Assembly. It is open to high school students who can choose the body 
according to the agenda they are interested in the most.

MODEL NATO

Model NATO is designed for twenty-nine high school students who are selected to sit in the North Atlantic Council.  
The language of negotiations is exclusively English. The Model is also recommended to those students who are interested 
not only in the security issues but also in the possibility to improve their formal English language skills. 

MODEL EU

Model EU simulates the Council of the European Union and deals with the pressing issues, which are currently discussed 
in the real European Union. The Model is designed for university students and the language of negotiations is Czech.


