
Zápis z jednání AŠSK okresu Vyškov, konané 10.9.2009 
 
Přítomni:  28 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 v r.2008/2009. Velmi úspěšný byl 
náš okres v krajských a republikových soutěžích. Krajská kola pořádalo SOŠ a SOU Vyškov 
– fotbal SŠ a ZŠ Komenského Slavkov – sportovní gymnastika všech kategorií. 
 

- bylo konstatováno, 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  

 
- o pořadatelství krajského kola ve florbalu  ZŠ  má zájem ZŠ Komenského Slavkov – 

předseda ŠSK Petr Žižlavský.       KR AŠSK byly přiděleny mantinely na florbal ZŠ 
Slavkov, Komenského, které budou využity zejména pro potřeby AŠSK. Ředitel školy 
přislíbil bezplatné pořádání florbalových soutěží AŠSK. 

- krajské kolo ve sportovní gymnastice – pořadatelství ZŠ Komenského Slavkov – 17.3.  
 
- předseda OR požádal všechny ŠSK, aby nejpozději do 15.10.2008 zaslaly béžové 

hlášenky(poslední stránka manuálu) na sekretariát do Prahy nebo je možné zaslat 
hlášenky elektronickou poštou přímo na sekretariát AŠSK ČR – každý ŠSK obdržel 
na béžovém 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. Od letošního 
šk.r. mohou v soutěžích základních škol také starovat žáci ze sportovních tříd bez 
omezení. Neplatí pro SŠ.Seznámil přítomné se semináři, které pořádá AŠSK ČR, je 
možné zjistit na webu AŠSK ČR-www.assk.cz . Opět se bude konat krajské kolo 
v házené SŠ. Florbal ZŠ pod názvem ORION florbal Cup  pro III. a IV.kategorii. 
Vznikl nový internetový časopis „Zrcadlo školního sportu“.  Zimní dětská 
olympiáda ZŠ v Liberce – problémy s účasti v rychlobruslení a snowbordingu. 
Připomenuty webové stránky naší okresní organizace: poděkování Romanu Chelíkovi 
za přípravu a zpracování webových stránek, 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, kontakty na OR AŠSK, předsedy ŠSK, 
fotogalerie(žádáme všechny o příspěvky foto z akcí AŠSK – zasílat na e-mail 
předsedy OR AŠSK))       

 
- předseda OR informoval přítomné, že OR AŠSK obdrží 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 -  Pohár rozhlasu, CORNY, přespolní běh.  

 
 
- 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 



 
- Odsouhlaseno drtivou většinou hlasů, že bude vybírán účastnický poplatek od 

každého ŠSK na šk.r.2009/2010: Úplné ZŠ a SŠ – 1.000,-Kč na šk.r. Neúplné ZŠ 
500,-Kč na šk.r. Tento účastnický poplatek zaplatí škola(ŠSK) při první sport.akci, 
pořádané OR AŠSK, které se zúčastní, oproti potvrzení příjmu OR AŠSK. Je možná i 
varianta účastnického poplatku na každé sport.akci, pořádané OR AŠSK:           
Úplné ZŠ a a SŠ - 200,-Kč,. Neúplné ZŠ - 100,-Kč . Tyto účastnické poplatky budou 
použity na úhradu nákladů spojených s pořádání okrskových a okresních kol AŠSK 
(pronájmy sport.zařízení, materiální zabezpečení, rozhodčí, apod.). 

 
 
- 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 

 
- schůzky se zúčastnili zástupci „Bílé reality“  – nabídka sportovních potřeb pro školy, 

zejména florbalových pomůcek. Zájemci si mohou objednat sportovní materiál přímo na 
www.bilarealita.cz nebo www.bilarealita-sport.cz, e-mail: bilarealita@bilarealita.cz, . 

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

Cena kurzu cca 7.199,-Kč na 3,5 dne v termínu 11. – 15.11.2009+ kurzovné 1.250,-
Kč.. 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, tel. 517350641, mobil 736255066. 

 
 

- Závěrem popřál předseda OR všech přítomným hodně sportovních úspěchů ve 
školním roce 2009/2010. 

 
 
 
 

       Mgr.Miroslav Šustek 
předseda OR AŠSK Vyškov 
 

 


