
Zápis z jednání AŠSK okresu Vyškov, konané 17.9.2008 
 
Přítomni: z celkového počtu 33 ŠSK – přítomno 25 předsedů ŠSK 
Předseda OR AŠSK Vyškov přivítal všechny přítomné předsedy ŠSK.  
 
Poděkování patří všem školám, které umožnily uspořádat okresní kola a všem těm, kteří se 
aktivně podíleli na organizaci okrskových a okresních kol. 
 

- bylo konstatována, že náš okres se málo zapojuje do pořadatelství krajských kol. 
Předseda opět požádal ty školy, které k tomu mají podmínky, aby zvážily možnost 
uspořádání krajského nebo i republikového finále v různých sportovních odvětvích a 
nejpozději do března podaly přihlášku předsedovi OR. 

- o pořadatelství krajského kola ve florbalu  ZŠ chlapců má zájem ZŠ Komenského 
Slavkov – předseda ŠSK Petr Žižlavský požádá písemně KR AŠSK se souhlasem 
ředitelství školy o možnost v roce 2009/2010. Předseda OR zjistí, zda je možnost 
obdržet na zápůjčku nebo formou dotace mantinely na florbal z AŠSK ČR. 

- krajské kolo ve sportovní gymnastice – pořadatelství ZŠ Komenského Slavkov – 
předseda ŠSK bude informovat předsedu OR 18.9. zda to bude 11.3. nebo 12.3.2009  

 
- předseda OR požádal všechny ŠSK, aby nejpozději do 15.10.2008 zaslaly růžové 

hlášenky(poslední stránka manuálu) na sekretariát do Prahy nebo je možné zaslat 
hlášenky elektronickou poštou přímo na sekretariát AŠSK ČR – každý ŠSK obdržel 
na oranžovém podkladě elektronickou hlášenku s registr.číslem ŠSK a přihlašovací 
heslo. 

 
- předseda OR informoval přítomné o zasedání KR AŠSK a úkoly, které vyplynuly pro 

ŠSK. V kategorii IV. V krajském kole nesmí startovat žáci kategorie III. Požádal 
předsedy ŠSK o příspěvky do Školního sportu – zaslat na předsedu OR nebo přímo 
do Školního sportu. Seznámil přítomné se semináři, které pořádá AŠSK ČR, je možné 
zjistit na webu AŠSK ČR-www.assk.cz  Informoval o možnosti zřízení Centra 
sportu – zájemci mohou poslat žádost na sekretariát AŠSK ČR.  

 
- předseda OR informoval přítomné, že OR AŠSK obdržela od AŠSK ČR méně peněz 

než v uplynulém roce a přitom náklady na soutěže neustále stoupají.. Na krajská kola 
pojedou vítězné školy z okresních kol na vlastní náklady. OR AŠSK bude financovat 
pouze krajská kola, jako je Pohár rozhlasu, CORNY, přespolní běh. Startovné na 
okresních soutěžích zatím se nebude vybírat. 

 
- byl upraven adresář ŠSK (telefony, adresy a e-maily), pokud někdo nebyl z předsedů 

ŠSK na schůzce a má nějakou změnu, informujte ihned předsedu OR 
 
- předseda připomněl, že je nutné pracovat s webovými stránkami AŠSK Vyškov – 

www.assk.vys.cz , budou zde co nejdříve uvedeny všechny okresní soutěže AŠSK, 
dále nové propozice okresních soutěží, výsledkové listiny, ŠSK okresu Vyškov, 
fotogalerie-prosím předsedy ŠSK, aby dodávaly foto do galerie z různých soutěží 
AŠSK a další informace z dění AŠSK v okrese Vyškov. Na našem webu je i formulář 
– soupiska na soutěže AŠS a kontakty na předsedy ŠSK a členy OR AŠSK Vyškov. 

 
 



- propozice a výsledky krajských kol je možno hledat na www.assk.cz – region 
Jihomoravský kraj. Předseda OR zašle kalendář krajských akcí a jejich pořadatele 
všem ŠSK 

 
- byl projednán kalendář okrskových a okresních akcí AŠSK – předseda rozešle na ŠSK 

 
 
- doškolovací kurz instruktorů školního lyžování na ledovci STUBAI v Rakousku. 

Cena kurzu cca 7.200,-Kč na 3,5 dne v termínu 12. – 16.11.2008. Přihlášky zasílejte 
co nejdříve na  RNDr.Bohumil Sláma, Střední škola zdravotnicka a zemědělsko-
ekonomická, nám.Svobody 50, 682 01 Vyškov, e-mail: b.slama@centrum.cz, mobil 
736255066. 

 
- Byla provedena volba členů do OR AŠSK Vyškov: Jednomyslně odsouhlaseno, že 

stávající OR AŠSK Vyškov zůstává ve stejném složení jako pracovala doposud: 
Mgr.Miroslav Šustek – předseda 
Hana Marin čáková – ekonomka 
Mgr.František Herman – SŠ 
Mgr.Libor Kocourek – ZŠ – II.stupeň 
Magda Musilová – ZŠ – I.stupeň 
Jaroslava Kováčová – členka 
 

- Závěrem popřál předseda OR všech přítomným hodně sportovních úspěchů ve 
školním roce 2008/2009. 

 
 
 
 

       Mgr.Miroslav Šustek 
předseda OR AŠSK Vyškov 
 

 


