15.01.09

AŠSK bulletin
Asociace školních sportovních klubů České republiky

Aktuality
Vážení spolupracovníci,
do rukou se Vám dostává nulté číslo informačního bulletinu AŠSK ČR. Naleznete v něm aktuální
informace o dění v AŠSK jako jsou termíny republikových i krajských akcí, kalendář týkající se
organizačních složek apod. Tento nultý výtisk se dostává do rukou předsedům OR, KR, RK,
sekretářům VPP i členům VV. V dalších vydáních plánujeme rozšířit okruh příjemců také o part‐
nery a orgány státní správy v krajích. Rádi bychom je i touto cestou informovali o aktivitách,
projektech, plánovaných akcích, které mohou probíhat v jejich regionu. Bulletin bude vycházet
4 x ročně, vždy s ohledem na plánované aktivity v nadcházejícím období. Budete‐li mít jakékoliv
připomínky, náměty k obsahu či formě, dejte nám vědět.
Jednou z hlavních aktualit je nové složení sekretariátu AŠSK ČR, který od 1. 1.2009 pracuje v
obměněném složení. Seznam zaměstnanců a stručné náplně činnosti naleznete v tabulce.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší činnosti a těšíme se na další spolupráci při naplňování cílů
AŠSK v roce 2009.
Ladislav Petera
generální sekretář AŠSK ČR

RF fotbal ZŠ - Jičín, 7.—8. 11.2008

Kalendář republikových akcí

Sekretariát AŠSK ČR, Praha
servisní a informační pracoviště Asociace školních sportovních klubů České republiky

DVPP snowboard, Přícho‐ 5‐9 leden
vice

Adresa:
Kontakty:

RF plavání, Jihlava

AŠSK ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel.: 220172145/ 220 172 280, fax: 242454723,
webové stránky: www.assk.cz e‐mail: sekretariat@assk.cz

Pracovní doba: Pondělí – Pátek, 8.00 – 16.00

Zaměstnanci sekretariátu a úseky činnosti

RF florbal, Jedovnice

9‐10 leden
29‐31 leden

RF basketbal, Praha

17‐19 únor

Pohár házená, Nové
Veselí

18‐20 březen

Pohár šplh, Holešov

26‐27 březen

Pohár sportovní gym‐
nastika, Tábor

29‐30 březen

Jméno
e‐mail
PaedDr. Ladislav Petera, CSc.
petera@assk.cz

Funkce
úsek
generální sekretář
statutární zástupce

Náplň agendy

Mgr. Tomáš Veselý
vesely@assk.cz

sekretář
organizační úsek
(zástupce GS)

Evidence ŠSK, OR, KR, kurzy DVPP, vzdělávací
programy a školení (TěloPraha, Škola hrou),
Soutěže ISF, mezinárodní aktivity

Mgr. Ondřej Diviš
divis@assk.cz

metodik
metodický úsek

soutěže AŠSK, nesoutěžní činnosti, „Manuál AŠSK
ČR“, garanti sportů, webové stránky, pravidla
sportů, fotodokumentace Asociace

Naďa Prokůpková
prokupkova@assk.cz

vedoucí
provozního úseku

materiální a technické zabezpečení, školení pro
AŠSK, financování republikových finále, vnitřní
předpisy, cestovní náhrady, Centra sportu, po‐
kladní služby

Krajská finále florbal

Jarmila Nováková
novakova@assk.cz

hlavní účetní
provozního úseku

účetní operace a účetní sestavy AŠSK, mzdy,
kontrola vyúčtování OR a KR, účtování dotací a
projektů, rozpočtové limity a metodické pokyny
MŠMT k financím

Kvalifikace házená

Dana Soukupová
soukupova@assk.cz

odborný referent
provozního úseku

vedoucí sekretariátu, propagace Asociace, kon‐
takty se státní správou a místní samosprávou,
projekty s partnery, sponzoring, grantová činnost

evidence dokumentace a pošty AŠSK,
majetek a inventarizace, dohody OPP, ediční
činnost AŠSK, evidence hlášení pro projekty
s partnery (na e‐mailu: souteze@assk.cz )

Soutěže s partnery AŠSK
Nestlé Basket Cup
2009
3. ročník soutěže v
basketbale pro žáky
6. a 7. tříd ZŠ

Kalendář krajských akcí
Krajská finále házená
Kvalifikace RF florbal
Kvalifikace RF basket

leden
do 16. ledna
do 23. ledna
do 31. ledna
do 28. února

Krajská finále sp. gymn.

1/2 březen

Krajská finále šplh

1/2 března

Krajská finále pohybové
skladby

březen

Kalendář organizace
jednání VV AŠSK
nominace do VV AŠSK
Preventan Cup
2. ročník soutěže
ve vybíjené pro
žáky 4. a 5. tříd ZŠ

McDonald‘s CUP
Již 12. ročník fotbalového
turnaje pro žáky 1.‐ 5. tříd
ZŠ

jednání VV AŠSK

přihlášky na XIII. sněm
AŠSK (3.4.)
jednání VV + Rada

28. leden
31. leden
26. únor
28. únor
20. březen

