
Zápis z jednání AŠSK okresu Vyškov, konané 7.9.2015 
 
 
Přítomni:  23 členů ŠSK 
Předseda OR AŠSK Vyškov přivítal všechny přítomné ŠSK.  
 
Poděkování patří všem školám, které umožnily uspořádat okrsková a okresní kola a všem těm, 
kteří se aktivně podíleli na organizaci okrskových a okresních kol v r.2014/2015. Krajské kolo 
pořádala ZŠ Komenského Slavkov –  florbal kategorie IV. a  sportovní gymnastiku, všech 
kategorií. Poděkování za vzornou přípravu a organizaci.  
 

- Informace o reprezentaci našeho okresu v rámci kraje a ČR – byla velice úspěšná a patří 
poděkování všem školám, které nás reprezentovali mimo okres. 

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

2015/16 obdržely všechny ŠSK 
 

- Projednány semináře pořádané  AŠSK – viz. Termínový kalendář 
 

- krajské kolo ve florbalu  ZŠ , kateg. III..hoši a kateg.IV.dívky, 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  

        
- 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 22 ŠSK na šk.r.2015/2016: 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,            
(ZŠ Otnice, ZŠ Šaratice, ZŠ Brankovice, ZŠ Bohdalice) pořádané OR AŠSK, které se 
zúčastní, oproti potvrzení příjmu OR AŠSK.  Je možné také zaplatit jednorázový 
účastnický poplatek ve výši 200,-Kč při každé soutěži, proti potvrzení OR AŠSK 
Vyškov. Pokud nebude mít některý ŠSK zaplacen účastnický poplatek nebude připuštěn 
k soutěži(zejména I. a II.kateg.).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). Připravuje se nový web 
JM kraje.  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.A – basketbal 3+3, VI.B – přespolní běh, volejbal, stolní tenis. 
Podmínka pořádání minimálně 3 družstva v soutěži. Předseda rozešle kalendář akcí 2015/16 
na všechny ŠSK do 10.9.2015, společně se zápisem.  

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

evidovat. Předseda OR informoval přítomné, že členské příspěvky byly stanoveny sněmem 
AŠSK v dubnu 2015 na 20,- Kč za jednoho člena. To je minimální částka, která může být 
zvýšena na základě rozhodnutí ŠSK při škole. Minimální počet – 10 členů ŠSK, které musí 
být shodné (evidence a členský příspěvek). Členské příspěvky se vybírají na kalendářní rok 
v období od 1.1. – 31.1. kalendářního roku. Zašlou předsedové ŠSK na OR AŠSK – 
bankovním převodem na č.účtu:  241849021/0300. Členské příspěvky zůstanou na OR 
AŠSK a na ústředí AŠSK ČR se převedou pouze účetně. Z rozhodnutí schůzky předsedů 
ŠSK bude částka zaslaná na OR AŠSK dána k dispozici zpět ŠSK na základě nákupu 
sportovního materiálu – dokladu. 
Evidence členské základny – musí být shodná s členskými příspěvky, posílá se  
v elektronické podobě do 15.1. kalendářního roku. 
Je možné též vybírat klubové příspěvky ŠSK. 
Předseda zašle všem ŠSK materiály k členským a klubovým příspěvkům vydané AŠSK ČR. 

 
- II .ro čník Sportovní ligy ZŠ (kategorie IV.) „O Pohár ministra školství“ – Pohár rozhlasu, 

házená, volejbal, basketbal, florbal, minifotbal – proběhne v letošním školním roce opět pod 
hlavičkou AŠSK – bude zafinancován na podzim 2015 a jaře 2016 sekretariátem AŠSKČR. 
Nově bude SLZŠ v Poháru rozhlasu – kategorie III.  

 
- Propozice soutěží s partnery: musí obsahovat - přespolní běh – Běháme s BK Tour, 

CORNY – vložit do propozic úvodní stránky. 
 

- předseda zjistí na KR AŠSK – investice pro ŠSK(sport.materiál, ozvučení, světelné tabule, 
apod.), které byly nárokovány v roce 2015. 

  
    

 
 

 
Závěrem popřál předseda OR všech přítomným hodně sportovních úspěchů ve školním roce 
2015/2016 

 
 
 
 

       Mgr.Miroslav Šustek 
předseda OR AŠSK Vyškov 
 

 


