Zápis z jednání AŠSK okresu Vyškov, konané 13.9.2010
Přítomni:
24 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.2009/2010. Velmi úspěšný byl
náš okres v krajských a republikových soutěžích. Krajské kolo pořádala 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

-

krajské kolo ve florbalu ZŠ , kateg. IV H+D bude pořádat ZŠ Komenského Slavkov.
krajské kolo ve sportovní gymnastice – pořadatelství ZŠ Komenského Slavkov – 8.3.

-

předseda OR požádal všechny ŠSK, aby nejpozději do 31.10.2010 zaslaly na sekretariát
do Prahy hlášenky elektronickou poštou přímo na sekretariát AŠSK ČR – každý ŠSK
obdržel na modrém podkladě elektronickou hlášenku s registr.číslem ŠSK a přihlašovací
heslo.

-

semináře, které pořádá AŠSK ČR, je možné zjistit na webu AŠSK ČR-www.assk.cz .
Opět bude florbal ZŠ pod názvem ORION florbal Cup pro III. a IV.kategorii. Vznikl
nový internetový časopis „Zrcadlo školního sportu“- možnost zasílat příspěvky na
předsedu OR.

-

připomenuty webové stránky naší okresní organizace: poděkování patří Romanu
Chmelíkovi 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 že bude vybírán opět účastnický poplatek od každého ŠSK na
šk.r.2010/2011: 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. (Pokud již nebyl účastnický
poplatek zaplacen 13.9.2010) 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 zaslal všem ŠSK kalendář krajských akcí a jejich
pořadatele.

-

byl projednán kalendář okrskových a okresních akcí AŠSK. V rámci okresu Vyškov
nebudou pořádány soutěže v kategorii VI.A a VI.B – 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, .

-

AHA Vyškov – p. Magda Haizerová informovala přítomné o činnosti organizace a pomoc
při zajištění účasti okresního přeboru smíšených družstev MŽ v atletice v tomto šk.roce.
1.kolo – 5.5.29010,
2.kolo – 9.6.2010.

-

CENTRA sportu - možnost přihlásit se na sekretariát AŠSK o přidělení Centra sportu. ŠSK
obdržely podklady e-mailem.

-

Členské příspěvky – nutno vybírat členské příspěvky od členů ŠSK při škole a je nutno je
evidovat.

-

Světelná tabule, ozvučení, mantinely na florbal –zájemci se přihlásí předsedovi OR AŠSK

-

ZŠ Slavkov, Komenského – při akcích bude vybírán poplatek 500,-Kč oproti klíči od šatny,
jako záloha.

-

Závěrem popřál předseda OR všech přítomným hodně sportovních úspěchů ve školním
roce 2010/2011

Mgr.Miroslav Šustek
předseda OR AŠSK Vyškov

