
Zápis z jednání AŠSK okresu Vyškov, konané 10.9.2013 
 
 
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.2012/2013. Krajské kolo 
pořádala ZŠ Komenského Slavkov – ORION florbal kategorie IV. A sportovní gymnastiku,  
všech kategorií. ZŠ Vyškov Purkyňova – krajská kola ve futsalové lize. Poděkování za 
vzornou přípravu a organizaci. 
 

- Předseda předal pamětní medaile k 20.výročí založení AŠSK zasloužilým předsedům 
ŠSK: Zdeně Lokajové, Želce Miklicové, Liboru Kocourkovi, Petru Žižlavskému a 
Miloši Brtníčkovi. Již na Sněmu AŠSK v dubnu 2013 byl oceněn pamětní medailí 
František Herman. 
 

- 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 

 
- předáno všem přítomným ŠSK DVD – florbal.  

 
- Veřejně prospěšné programy AŠSK budou vydávány každé 4 roky. Termínový kalendář 

každý rok. 
 

- Skončili partneři: ORION – florbal a Preventan – vybíjená 
 

- Projednány semináře pořádané  AŠSK ČR 
 

- Pokud budou v daném šk.roce v kategorii VI. pořádány soutěže, nebudou organizovaná 
krajská kola v kategorii V. a stejně tak nebudeme pořádat okresní kola v kateg. V.  

 
- krajské kolo ve florbalu  ZŠ , kateg. IV H+D bude pořádat ZŠ Komenského Slavkov.  

krajské kolo ve sportovní gymnastice všech kategorií ZŠ Komenského Slavkov 
 

- všechny ŠSK okresu Vyškov obdržely materiály ze sekretariátu AŠSK ČR mimo VG 
Vyškov – předseda zajistí nápravu 

- Změny předsedů ŠSK: ZŠ Křenovice – Josef Odrazil , VG Vyškov – Petra Setínská 
        

- předseda OR požádal všechny ŠSK, aby nejpozději do 31.10.2013 zaslaly na sekretariát 
do Prahy  hlášenky elektronickou poštou  – každý ŠSK obdržel na fialovém podkladě 
elektronickou hlášenku s registr.číslem ŠSK a přihlašovací heslo.  

 
- připomenuty webové stránky naší okresní organizace: předseda připomněl, že je nutné 

pracovat s webovými stránkami AŠSK Vyškov – www.assk.vys.cz , budou zde 
uvedeny všechny okresní soutěže AŠSK. Průběžně 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 Romana 
Chelíka).        



 
- byl upraven adresář ŠSK (telefony, adresy a e-maily) 

 
- byl vybrán opět účastnický poplatek od většiny ŠSK na šk.r.2013/2014: Úplné ZŠ a 

SŠ – 1.000,-Kč na šk.r. Seznam účastnických poplatků bude na webu AŠSK Vyškov. 
Tento účastnický poplatek mohou zaplatit školy(ŠSK) při první sport.akci, pořádané OR 
AŠSK, které se zúčastní, oproti potvrzení příjmu OR AŠSK(Pokud již nebyl 
účastnický poplatek zaplacen 10.9.2013) Je možné také zaplatit jednorázový 
účastnický poplatek ve výši 200,-Kč při každé soutěži. Pokud nebude mít některý ŠSK 
zaplacen účastnický poplatek nebude připuštěn k soutěži.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.(kontakty – mapka ĆR – JM kraj – www)  Na webu www.assk.cz je 
možno najít veškeré informace, potřebné k činnosti AŠSK. 

 
- byl projednán kalendář okrskových a okresních akcí AŠSK. V rámci okresu Vyškov bude 

pořádán v kategorii VI. – přesponí běh, stolní tenis, volejbal a snad i basketbal 3+3. 
předseda rozešle kalendář akcí 2013/14 na všechny ŠSK  

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

evidovat. Bližší podrobnosti obdržely všechny ŠSK e-mailem. 
  

    
 

 
 

Závěrem popřál předseda OR všech přítomným hodně sportovních úspěchů ve školním roce 
2013/2014 

 
 
 
 

       Mgr.Miroslav Šustek 
předseda OR AŠSK Vyškov 
 

 


