Asociace školních sportovních klubů
České republiky
vypisuje pro školní rok 2008/2009
kurzy v rámci
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
AŠSK ČR je akreditovanou institucí MŠMT k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů. Č.j.: 19 122/05-25

Školení instruktorů:
A/ školního lyžování
B/ školního snowboardingu
C/ školní cykloturistiky
D/ školního fotbalu

Název kurzu
Volejbal
Florbal
Cykloturistika
Fotbal
Fotbal

Kód kurzu
E/2009/03
F/2009/04
C/2009/05
D/2009/05
D/2009/05

E/ školního volejbalu
F/ školního florbalu
G/ školního orientačního běhu

Termín kurzu Přihlášky do Cena kurzu
18.-21.3.2009
2.3.2009
4.400,14. – 17.4.2009
29.3.2009
3.700,18. – 21.5. 2009
5.5.2009 3.600,- / 2.600,-*
3.- 6.5.2009
19.4.2009
3.800 **
17.- 20.5.2009
3.5.2009
3.800 **

* cena pro pedagogy škol sdružených v AŠSK ČR.
** V rámci projektu McDonald´s Cup 2008/2009 hradí pořadatel dvěma účastníkům
z každého kraje, (ubytování, strava, kursovné) – informujte se na krajských radách
AŠSK ČR.

www.assk.cz

A. Školení instruktorů školního lyžování
číslo akreditace: 12 414/2008-25-221
Místo: Penzion sport, Příchovice v Jizerských horách
Organizátor: AŠSK ČR
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora nebo vedoucího na
školních lyžařských kurzech, zájezdech či kroužcích na školách. Hlavním cílem kurzu je rozvoj
dovedností a vědomostí a návyk sjezdového, běžeckého lyžování na úroveň potřebnou pro
organizování výuky na školních lyžařských kurzech. Úspěšní absolventi obdrží průkaz
"Instruktor školního lyžování", který je podmínkou pro personální zabezpečení lyžařských
výcvikových kurzů. Platnost licence je 5 let.
B. Školení instruktorů školního snowboardingu
číslo akreditace: 12 414/2008-25-221
Místo: Penzion sport, Příchovice v Jizerských horách
Organizátor: AŠSK ČR
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora nebo vedoucího na
školních lyžařských kurzech, zájezdech či kroužcích na školách. Hlavním cílem kurzu je rozvoj
dovedností a vědomostí a návyk snowboardingu na úroveň potřebnou pro organizování výuky
na školních lyžařských kurzech. Úspěšní absolventi obdrží průkaz „Instruktor školního
snowboardingu“, která je nezbytnou podmínkou pro zabezpečení lyžařských výcvikových
kurzů na školách. Platnost licence je 5 let.
C. Školení instruktorů školní cykloturistiky
číslo akreditace: 12 414/2008-25-221
Místo: Penzion sport, Příchovice v Jizerských horách
Organizátor: AŠSK ČR
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí získat licenci Instruktor školní cykloturistiky. Pod
vedením zkušených instruktorů povýšíte své dovednosti a vědomosti v oblasti horské
i silniční cykloturistiky od základů až po sportovní pojetí. Úspěšní absolventi obdrží licenci
"Instruktor školní cykloturistiky", potřebnou pro vedení cyklistických kurzů, zájezdů, pobytů,
výuky na školách. Pro absolvování kurzu budete potřebovat horské kolo, cyklistické oblečení,
psací potřeby. Pro zjednodušení dopravy apod. proběhne i část silniční na horských kolech.
Platnost licence je 5 let.
D. Školení instruktorů školního fotbalu
číslo akreditace: 23 000/2007-25-428
Místo: Nové Město pod Smrkem / Olomouc
Organizátor: AŠSK ČR + ČMFS
Kurz je určen všem zájemcům z řad pořadatelů McDonald´s Cupu, ale i ostatních, kteří chtějí
získat licenci Instruktor školního fotbalu. Pod vedením zkušených instruktorů povýšíte své
dovednosti a vědomosti v oblasti přípravy mladých fotbalistů od základů až po sportovní
pojetí. Úspěšní absolventi obdrží licenci "Instruktor školního fotbalu“ a současně trenérskou
licenci „C“ ČMFS, potřebnou pro vedení mládežnických družstev na školách a ve sportovních
oddílech. Platnost licence je 5 let.

E. Školení instruktorů školního volejbalu
číslo akreditace: 23 000/2007-25-428
Místo: Sportovní středisko Nymburk
Organizátor: AŠSK ČR + ČVS
Kurs je určen učitelům, kteří chtějí získat licenci Instruktor školního volejbalu. Pod vedením
vysoce kvalifikovaných lektorů Českého volejbalového svazu v čele s reprezentačními trenéry
ČVS, Zdeňkem Haníkem a Alešem Novákem zvýší frekventanti své vědomosti a dovednosti
v oblasti volejbalu od základů až po sportovní pojetí. Úspěšní absolventi obdrží průkaz
„Instruktor školního volejbalu“, který je bude opravňovat k vedení mládežnických družstev
nejen na školách. Platnost licence – 5 let.
F. Školení instruktorů školního florbalu
číslo akreditace: 12 414/2008-25-221
Místo: Dobřichovice
Organizátor: AŠSK ČR + ČFbU
Kurz je určen všem zájemcům z řad učitelů tělesné výchovy, vedoucích florbalových kroužků
ŠSK apod. Účastníci kurzu získají potřebné speciální florbalové dovednosti a návyky pro
efektivní organizování výuky v rámci povinné školní TV, zájmových kroužků a pro
organizování základních florbalových turnajů. Osvojí si vědomosti z teorie a metodiky základů
florbalu, včetně správných praktických metodických postupů při vedení výuky. Úspěšní
absolventi získají licenci „Instruktor školního florbalu“, absolventi vysokých škol
pedagogického směru získají současně trenérskou licenci „C“ ČFbU . Platnost licence – 5 let.
G. Školení instruktorů školního orientačního běhu
číslo akreditace: 23 000/2007-25-428
Místo: Penzion Sport, Příchovice v Jizerských horách
Organizátor: AŠSK + ČSOB
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí získat licenci Instruktor školního orientačního běhu.
Pod vedením zkušených lektorů Českého svazu orientačního běhu povýšíte své dovednosti a
vědomosti v oblasti orientačního běhu od základů až po sportovní pojetí. Úspěšní absolventi
obdrží licenci "Instruktor školního orientačního běhu", potřebnou pro vedení sportovních
kurzů, zájezdů, pobytů, výuky na školách. Platnost licence je 5 let.
Další informace:

AŠSK ČR
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel.: 220 172 145
fax: 242 454 723
sekretariat@assk.cz

www.assk.cz

Závazná přihláška účastníka kurzu DVPP – školení instruktorů školního *...
lyžování
snowboardingu
cykloturistiky
florbalu
fotbalu
volejbalu
orientačního běhu
* Zaškrtněte zvolený kurz.

Termín kurzu: ......................................................................

Jméno a příjmení:........................................................................................................
Datum narození: ...................................................................

Telefon – mobil: ....................................................................
E-mail:.....................................................................................

Zaměstnavatel – Vysílající organizace (Název a adresa školy, školského zařízení):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................... .........................................................
Reg. číslo ŠSK

Je-li škola členem AŠSK ČR.

Adresa pro fakturaci, pokud je jiná než zaměstnavatel:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

IČ plátce faktury: ................................................................

V......................................dne ........................
.................................................
Podpis účastníka

