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5. NESOUTĚŽNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 
 

Prostřednictvím nesoutěžních pohybových aktivit lze získat další žáky pro pravidelnou 
činnost ve školních sportovních klubech v době mimo vyučování. Kvalifikované řízení 
takových pohybových aktivit by mělo přispět k tomu, aby žáci získali různé pohybové 
dovednosti a praktické návyky související s rekreačním sportem a vhodným pohybovým 
režimem. Těžiště těchto činností je na školách v okresech. 
 
 
 

5.1. PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY 
 
 

Jedná se o pravidelnou pohybovou činnost ve zvolené aktivitě alespoň jedenkrát týdně. 
Pohybové činnosti mohou mít charakter: 
a) monotematických pohybových činností (po celý školní rok se žáci věnují jedné pohybové 

činnosti), 
b) kombinovaných pohybových činností (v průběhu školního roku se žáci seznámí s několika 

pohybovými činnostmi). 
 
Náměty pro obsahové zaměření pravidelných pohybových aktivit: 
 
 zdravotně orientované pohybové činnosti - zejména pro prevenci správného držení těla, 

korekci svalových dysbalancí, kompenzační a relaxační cvičení apod. 
 průpravné a pohybové hry - zejména pro motivaci žáků k pohybovým činnostem, pro 

osvojování základních pohybových dovedností a ovlivňování tělesné zdatnosti 
 pohybové aktivity s rytmickým a hudebním doprovodem - zejména pro motivaci žáků, pro 

rozvoj tělesné zdatnosti (aerobní cvičení), pro rozvoj pohybově estetických dovedností 
(tanec, pohybové skladby) atd. 

 “netradiční” pohybové aktivity - zejména pro osvojení základních dovedností pohybových 
aktivit, které jsou oblíbené u žáků daného věku 

 tělesná výchova a sport zdravotně oslabených  - zejména se zaměřením na kompenzaci 
zdravotního handicapu a posílení organismu pravidelnou pohybovou aktivitou 

 pohybové činnosti v přírodě - především v místě klubu, se zaměřením na osvojování 
tábornických dovedností, na vztah k přírodě (ekohry), na spolupráci, sociální cítění 
a pohybovou motivaci žáků (sociální a kontaktní hry aj.) 

 
Organizačně je činnost nesoutěžních pohybových aktivit zabezpečována školním 

sportovním klubem, činnost koordinuje okresní rada ve spolupráci s vybranými lektory 
(ze sportovních svazů, vzdělávacích institucí apod.). Školní sportovní klub vede přehled 
těchto kroužků v okruhu své působnosti. Přidělování finančních prostředků probíhá podle 
počtu kroužků v okresech a celkových finančních možností AŠSK ČR. O výši dotace 
rozhoduje VV AŠSK ČR. 
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5.2. SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ 
 

Setkání je určeno pro pravidelně sportující členy ŠSK, ale i pro žáky, kteří zatím pravidelně 
nesportují. Jedná se o vyvrcholení činnosti klubů v daném okrese. Tímto setkáním je možné 
účastníky vhodně motivovat pro pravidelné pohybové aktivity. Setkání se uskutečňuje podle 
možností OR v některém zařízení okresu nebo v zajímavých lokalitách okresu (kraji). 
Předpokladem pro uskutečnění okresního setkání je účast minimálně pěti školních sportovních 
klubů okresu. Obsah setkání je dán zájmem účastníků a podmínkami vybraného místa (okresu). 
Jednotlivé kluby se přihlašují na tiskopise „Přihláška na setkání ŠSK” ke stažení na www.assk.cz 
vzor č. 8 v kapitole 7.2. Před uskutečněním akce je třeba předložit krajské radě propozice akce 
a navrhovaný rozpočet ke schválení (vzor formuláře viz dále), pokud je požadován finanční 
příspěvek. Vyúčtování akce probíhá podle Vnitřního předpisu AŠSK ČR – Zásady hospodaření. 
Po ukončení akce se sekretáři KR zašle vyplněná “Záznamová karta soutěží AŠSK ČR” (viz kap. 
7.). Krajské setkání se řídí stejnými pravidly a schvaluje jej metodik AŠSK ČR. 

Tato forma činnosti ŠSK může být organizována také při partnerských setkáních se školními 
sportovními kluby ze zahraničí. Krajské rady AŠSK ČR mají stanovený limit na částečnou 
podporu takových mezinárodních výměn.  

Kromě toho lze získat finanční prostředky v Národní agentuře na podporu výměn mládeže. 
Její sídlo je Na Poříčí 12 v Praze 1 a všechny potřebné informace lze získávat na webové adrese 
www.youth.cz.    

Pro česko-německé výměny mládeže (včetně sportovních) je možno se ucházet  
o podporu v Česko-německém fondu budoucnosti, jehož informační stránka je na adrese  
www.fondbudoucnosti.cz. 
 
 
 
    SETKÁNÍ UČITELŮ - VEDOUCÍCH ŠSK 
 

Jedná se o místní, či okresní setkávání vedoucích ŠSK spojené s výměnou názorů o činnosti 
ŠSK a doplněné řadou doprovodných akcí - sportovní soutěže učitelů, nabídka metodických 
materiálů, nabídka sportovního nářadí a náčiní atd. 

 
Pokud jsou setkání organizována jako přípravné semináře ke Hrám 3. tisíciletí, lze je částečně 

financovat z účelových dotací (na základě přihlášky ke Hrám 3.tisíciletí – viz dále). Informace 
o setkání se podávávají příslušné OR, která informuje příslušného krajského zástupce. 

 
Přihlášku na setkání vedoucích ŠSK (vzor č.8) a  Finanční rozpočet na setkání ŠSK (vzor č.9) 

naleznete na webu www.assk.cz v elektronické podobě manuálu v kapitole 7.2 Přihlášky 
a soupisky.  

 
Vyplněné formuláře zašlete na adresu: 
Sekretariát AŠSK ČR 
José Martího 31 
162 52 Praha 6 – Veleslavín 
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5.3. HRY TŘETÍHO TÍSÍCILETÍ AŠSK ČR  
 

Projekt Her 3. tisíciletí vznikl na podporu volno časových aktivit AŠSK ČR v roce 2000. 
Za tuto dobu si již získal řadu příznivců a obdivovatelů.  

Zásadním principem Her 3. tisíciletí AŠSK ČR (dále jen HTT) je provádění vlastní sportovní  
a tělovýchovné činnosti. Konkrétní obsah HTT vyhlašuje pořadatel (příslušná okresní nebo 
krajská rada AŠSK ČR). Nejde tedy o porovnávání výkonnosti družstev (jednotlivců) 
jednotlivých škol nebo občanských sdružení v dané soutěži, ale o soutěžení družstev náhodně 
vytvořených až v místě konání HTT. Přesný průběh jednotlivých akcí je stanoven propozicemi 
pořadatele. 

 
Při pořádání HTT preferujeme princip setkání ŠSK AŠSK ČR, pokud možno v zařízeních 

mimo městské aglomerace (ideální jsou rekreační zařízení a tábory v přírodě). HTT by se měly 
konat v termínu září až červen. Doporučená délka trvání jsou tři dny. K tomu lze stanovit 
příslušný počet účastníků i jednotlivých soutěží, přičemž doporučujeme, aby se soutěže konaly 
minimálně ve třech druzích sportu (disciplínách) a současně alespoň ve dvou druzích sportů 
z 1. skupiny, které mohou být doplněny o libovolný počet sportů z 2. skupiny. HTT by měly být 
pro každého, tudíž je vhodné je koncipovat i pro děti, které se ke sportovním aktivitám dostávají 
zřídka a ne pouze pro sportovce, kteří reprezentují školu na jiných soutěžích. 

 
Pořadatelem HTT je buď školní sportovní klub nebo okresní či krajská rada AŠSK ČR, 

účastníky jsou žáci a studenti základních nebo středních škol ČR, nezbytný pedagogický 
doprovod, rozhodčí a další osoby, které zabezpečují průběh akce. HTT připravuje a řídí příslušný 
Organizační výbor Her 3. tisíciletí, který jmenuje příslušná okresní nebo krajská rada a jehož 
složení je uvedeno v propozicích, včetně kontaktních adres pro zaslání přihlášek účastníků. 

 
Finanční prostředky ze zdrojů AŠSK ČR na HTT jsou přidělovány na základě přihlášek 

zaslaných do posledního února daného školního roku na adresu sekretariátu AŠSK ČR 
a hostinsky@assk.cz.     

 
Základní hodnotící kritéria: 
Termín a celkové trvání akce HTT 
Náplň akce HTT 
Počet účastníků  
Požadovaná výše dotace na HTT 
Výše finančních prostředků získaných z jiných zdrojů 

 

O výši přidělení finančních prostředků na jednotlivé podané projekty rozhoduje, na návrh 
organizačního výboru HTT, VV AŠSK ČR na svém zasedání v měsíci březnu. 

 



 
70 

Základní pravidla 
 
Sporty:  
1. skupina základních sportů: gymnastika, atletika (např. čtyřboj pro ZŠ i SŠ + štafeta přátelství, 

trojboj pro 1. stupeň ZŠ), plavání, basketbal, volejbal, malý fotbal. 
2. skupina ostatních sportů: podle podmínek a tradic v místě pořadatele - např.: vybíjená, 

přehazovaná, florbal, streetball, korfbal, ringo, šplh, turistika, orientační běh, 
střelba, hry v přírodě, lezení na umělé stěně apod. 

 
Účastníci:  Přihlášení zájemci o start (popřípadě nominovaní, vybraní účastníci) se sjedou 

na určené místo, které může (ale nemusí) být pro všechny sporty stejné. 
 
Systém soutěžení: Organizátor příslušné soutěže rozdělí jednotlivé přihlášené účastníky podle 

aktuálního počtu do družstev a takto vzniklá družstva se utkají v soutěži nebo splní 
podmínky dané propozicemi pro danou soutěž. 

 
Počty členů družstva: Podle propozic vydaných pořadatelem, ve kterých je třeba upřesnit 

i průběh jednotlivých soutěží pro každou akci Her 3. tisíciletí AŠSK ČR (lze 
využít propozic jednotlivých sportů uveřejněných v materiálu „Veřejně prospěšné 
programy AŠSK ČR“). 

 
Kategorie: Základní školy (do 15 let), střední školy (16-19 let), vždy dívky a chlapci. 
 
Počet účastníků: Je dán podmínkami pořadatele v okresech a krajích a je stanoven propozicemi, 

které pořadatel zasílá na vědomí všem ŠSK nebo školám. Minimální počet škol 
pro konání HTT jsou dvě školy. 

 
Pořadatel her: 
- zasílá přihlášku do projektu HTT spolu s rozpočtem akce a předběžných propozic 

Organizačnímu výboru HTT AŠSK ČR do konce února daného školního roku na adresu 
sekretariátu AŠSK ČR  (viz vzory v dalším textu)    

- zpracovává propozice HTT pro účastníky   
- zpracovává rozpočet akce pro příslušnou radu AŠSK ČR 
- zprostředkovává případné ubytování a stravování pro účastníky 
- hradí náklady za pronájmy, služby, rozhodčí, technické zabezpečení a OON v rámci 

schváleného rozpočtu 
- připravuje soupisky družstev pro jednotlivé sporty na základě došlých přihlášek 
- zpracovává časový program HTT a organizačně-pedagogická opatření 
 
Účastníci her: 
- zasílají přihlášku na HTT ve stanoveném termínu 
- hradí startovné (jeho výši určuje pořadatel) 
- hradí si dopravu, ubytování, stravování, pojištění, případně další náklady vypsané 

pořadatelem 
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Nezbytná dokumentace pro zapojení do projektu HTT 
 

Pro schválení projektu a přidělení finančních prostředků je potřeba pořadatelem akce vyplnit 
a zaslat v uvedených termínech potřebnou dokumentaci Organizačnímu výboru HTT 
na sekretariát AŠSK ČR v Praze. Na základě uvedené dokumentace jsou projekty posuzovány, 
věnujte tedy prosím zpracování potřebnou pozornost, včetně formálních náležitostí jako jsou 
podpisy předsedů a potvrzení razítkem příslušné rady AŠSK ČR. Uvádějte přesné termíny konání 
HTT již v přihlášce. V případě změny termínu konání neprodleně informujte metodika - 
hostinsky@assk.cz.  Důležité je i dodržení doporučených pravidel pro organizaci (Vzor č. 12 
kapitola 7.2.). Dokumentaci vždy pošlete v elektronické podobě (doc., xls.) a následně dodejte 
i originál dokumentu potvrzený OR/KR AŠSK. Termínem odeslání se rozumí datum podacího 
razítka na obálce, či datum na faxu, nebo v záhlaví e-mailové zprávy. 

 
Nezbytné dokumenty: 

- přihláška do projektu (viz vzor č. 10) 
- rozpočet projektu  (viz vzor č.11)  
- předběžné propozice akce (viz vzor č. 12, jsou součástí přihlášky) 
- propozice akce (zaslat konečnou verzi propozic 2 měsíce před termínem konání akce) 
- vyhodnocení projektu (fotodokumentace, výsledky a další náměty a postřehy –  zaslat 

nejpozději 1 měsíc po skončení akce). 
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5.4.    OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 
Informace o projektu, který AŠSK ČR podporuje od roku 2001 

 
Asociace školních sportovních klubů ČR se dlouhodobě zabývá koncepcí systému školních 

sportovních soutěží. V podobě Olympijských dnů AŠSK ČR podporovala od roku 2001 projekt 
Českého olympijského výboru (dále jen ČOV) – Olympiádu dětí a mládeže (zkráceně ODM). Projekt 
se týká zejména žáků základních škol, AŠSK ČR ho dále propaguje a vyzývá své organizační jednotky 
a všechny členy v pokračování podpory olympijského hnutí organizováním Her Olympiády dětí 
a mládeže (dále jen H-ODM) namísto dosavadních olympijských dnů. 

Prioritním zájmem AŠSK ČR je zaměřovat se na školní, místní, popřípadě okresní typy  
H-ODM. Krajské Hry ODM potřebují mnohem širší podporu a aktivní zapojení ostatních občanských 
sdružení a dalších institucí. Pro pořadatelství republikových Her ODM jsou stanovena zvláštní 
pravidla, schválená Výkonným výborem ČOV. 

Upozorňujeme, že zejména řešení komerčních a marketingových aspektů H-ODM musí být 
v souladu se čtvrtým vydáním manuálu ČOV pro ODM, platným od 1. července 2009, který má název 
„Olympiáda dětí a mládeže“ a podtitul „Manuál - Pravidla a návod k uspořádání“.  

Plné znění tohoto manuálu najdete na webu ČOV na adrese:  
http://www.olympic.cz/www/docs/cov/2012_Manual_ODM_2_web.pdf  

 
Další informace o projektu jsou uvedeny tamtéž, v odkazu „Akce ČOV“. Dále upozorňujeme, 

že v duchu zákona o ochraně olympijských symbolů musí organizátor H-ODM nahlásit svou akci 
na ČOV, resp. Českou olympijskou a.s. (info@czecholympic.cz), ČOV pak  poskytuje pořadatelům 
H-ODM diplomy zdarma a medaile za výhodné ceny.  
 
Stručná charakteristika nejdůležitějších atributů Her Olympiády dětí a mládeže: 
 
1. Jedinečnost startů – H-ODM budou vždy nepostupovými událostmi, nesuplujícími některou 

z postupových soutěží. Budou uspořádány bez vazby na postup, či účast v jiném kole. Znamená to, 
že ten, kdo bude chtít startovat například v okresních H-ODM, nemusí absolvovat ani školní ani 
místní H-ODM.  

2. Jedinečnost pořadatelství - totéž platí pro pořadatelství – právo (zájem) uspořádat například 
krajské H-ODM nebude vázáno na nutnost konání okresních H-ODM v příslušném kraji (není tedy 
nutné zabývat se koordinací termínů a je možné uspořádat v jeden den například krajský typ 
H-ODM a jeden či více školních, místních, či okresních typů ve stejném kraji). 

3. Obsah H-ODM budou tvořit sportovní a kulturní soutěže – bližší informace jsou uvedeny 
v manuálu ČOV pro ODM. 

4. Výběr sportovních a kulturních soutěží – záleží na pořadateli a bude odpovídat pravidlům 
uvedeným v manuálu ČOV pro ODM.  

5. Věkové kategorie 
Stanovuje pořadatel H-ODM. Mohou být například totožné s kategoriemi, uvedenými v manuálu 
„Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce …“. 

6. Klíč k účasti - počet startujících v jednotlivých sportovních a kulturních soutěžích, podmínky pro 
přihlášky na jednotlivé typy H-ODM, pravidla soutěžení a další sportovní a technické podmínky 
stanoví vždy pořadatel H-ODM. 

7. Olympijské ceremoniály – součástí H-ODM bude zahájení, slib závodníků a rozhodčích, 
vyhlašování vítězů a zakončení.  Bližší specifikace je uvedena v manuálu ČOV pro ODM. 

kontakt  na ČOV 
Jan Stluka, tajemník komise ODM ČOV 
Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
Tel: 271 734 734,  fax 271 731 318  
stluka@olympic.cz 

kontakt na AŠSK ČR 
Luboš Straka 
Active – SVČ, Dolní 3, 591 01 
Žďár nad Sázavou 
Tel: 602 611 916, E-mail: 
straka@activezdar.cz  
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5.5. POHYBOVÉ PŘEDPOKLADY - "2P" 
 
  MOTTO: 

 
Klíčem ke zdravému vývoji dítěte je pohyb. 
 
Odemknout zámek můžeme podporou pohybu a vštěpováním 
zájmu o sport. 
 
Dveře ke zdraví zamykáme lhostejností k nekonečnému 
vysedávání u televize a počítače. 
 
Pomozme dětem ve výběru jejich sportovní aktivity! 
 

Filozofie projektu 
 
Věkové období mezi 7. – 12. rokem je obecně pro většinu lidské populace klíčovým úsekem života 

pro objevení a následné uplatnění vloh, nadání či talentu. Ve věku kolem deseti let by měl vstupní výběr 
a zaměření zájmových aktivit vrcholit.  

 
Co je to "2P"  
 
Projekt „2P“ je volně přístupný systém zjišťování pohybových předpokladů sloužící k iniciaci, 

porovnání a nasměrování dětí k cílevědomé sportovní činnosti. Součástí projektu jsou rady a doporučení 
pro rodiče. Jádrem „2P“ je originální možnost přípravy na testové položky a individuální výběr jedné 
z osmi skupin koordinačně-dovednostních testů.   

 
Unikátní forma realizace místní (soutěžní) verze „Pohybových Předpokladů“ („2P“) není pouhým 

zjišťováním pohybové připravenosti, ale je projektem jak simulovat průběh sportovní soutěže a motivovat 
děti k pravidelné sportovní aktivitě. 

 
Výsledky testu „2P“ by mohly dosud sportovně neaktivní dítě prostřednictvím  rodičů nasměrovat 

na konkrétní činnosti provozované nejméně dvakrát až třikrát týdně. Mohou však sloužit i k porovnání 
sportovní zdatnosti těch, kteří se již delší dobu sportu pravidelně věnují.  

 
Komu je projekt „2P“ určen  
 
Projekt je zaměřen především na děti ve věku 9-10 let (2. pololetí 3. ročníku ZŠ). Získané výstupy 

jsou určeny zejména rodičům dětí. Jsou však využitelné i pro učitele, cvičitele a trenéry. Vstupní 
vyzkoušení si internetové verze „2P“ by mělo na školách, v oddílech či doma proběhnout v průběhu února 
a března daného roku.  
  

Proč se do „2P“ zapojit? 
 

 Uděláte něco pro děti, aby méně vysedávaly před televizí a počítačem. 
 Pomůžete rodičům při výběru vhodné sportovní aktivity pro jejich dítě. 
 Porovnáte si objektivním způsobem úroveň sportovní zdatnosti bez ohledu na druh 

sportu, který je dítěti nejbližší. 
 Získáte podklady pro hodnocení dítěte z tělesné výchovy. 
 Umožníte dětem se srovnat se všemi ostatními, kteří již testování absolvovali. 

 
Kde najít více informací o projektech „2P“ a „1P“?  
Na internetových stránkách www.nsm.cz (sekce Projekty – Pohybové Předpoklady) naleznete 

všechny potřebné informace. Pro vyhodnocení testování postupujte dle instrukcí.  
Projekt „1P“ je určen pětiletým dětem ke zjištění jejich základních pohybových dovedností (více viz 

sekce Projekty - Pohyb).   
 
Kontakt: Nadace sportující mládeže | Podmostí 4 | 301 00 Plzeň | e-mail: info@nsm.cz 
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5.6. CENTRA SPORTU 
 

Centra sportu při školních sportovních klubech AŠSK ČR nabízí podmínky pro 
pravidelné pohybové aktivity žákům kmenové školy a žákům z územně si blízkých škol, které 
nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou 
talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně sport. Prioritou centra sportu je 
zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu 
aktivit.  

Centrum sportu musí splnit základní podmínku Asociace a to je souhlas vedení školy 
se zřízením centra sportu při daném školském zařízení, souhlas zřizovatele školy, být členem 
AŠSK ČR nejméně 3 roky a možnost získání podpory ze strany partnerů. Bez souhlasu 
a podpory vedení školy (školského zařízení) a zřizovatele nelze projekt realizovat. Kluby 
musí mít zabezpečeny personální podmínky pro uskutečňování pravidelné pohybové činnosti 
a sportovní vybavenost musí korespondovat s vyvíjenou sportovní činností.  

Centra sportu jsou Asociací finančně podporována po období 3 let z Veřejně prospěšných 
programů MŠMT. Předpokladem je, že finanční prostředky na činnost centra sportu jsou 
sdružovány (AŠSK ČR, okres, kraj, sponzoři, členské příspěvky účastníků projektu).  

 Povinností vedení centra sportu je každoročně zaslat na sekretariát AŠSK ČR 
„Aktualizaci údajů centra sportu“ pro daný školní rok a dodržovat Vnitřní předpis 3/2013 
Centra sportu AŠSK ČR, který je platný od 26. 6. 2013.  

Žadatelé, školní sportovní kluby registrované v AŠSK ČR nejméně 3 roky, mohou zasílat 
přihlášky do projektu Centra sportu od ledna do 5. června příslušného kalendářního roku. 
Do projektu musí být zapojeny nejméně 2 školy ze spádové oblasti. Pokud centra sportu bez 
finanční podpory vyvíjí činnost nejméně 5 let a jsou nadále schopny nabízet okolním školám 
sportovní vyžití, mohou opětovně o finanční podporu zažádat.  Výkonný výbor AŠSK ČR 
ustanoví školní sportovní kluby do projektu Centra sportu na základě doporučení Komise 
centra sportu tak, aby mohla být Asociací finančně podporována od začátku školního roku. 
Výši dotace schvaluje Výkonný výbor AŠSK ČR podle aktuálních rozpočtových možností 
Asociace.  

Informace o projektu Center sportu, přihlášku žadatelů, aktualizaci údajů centra 
sportu, rozmístění center v krajích, vnitřní předpis center sportu naleznete 
na www.assk.cz . Kontaktní osoba: Naďa Prokůpková, pověřena vedením projektu 
Center sportu,  prokupkova@assk.cz, 220 172 145. 
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5.7. SPORTUJÍCÍ ŠKOLA 
 

Projekt na podporu sportovní činnosti na základních a středních školách České republiky.  
 
CÍLE:  

1. podporovat činnost školy v oblasti pohybových aktivit (povinných i volnočasových) 
a jejích materiální a metodické zabezpečení.,  
2. vytvořit webový metodicko-informační portál pro školy v oblasti pohybových 
aktivit a sportu 

 
Předpoklady školy pro zapojení do projektu 

- registrace na webu AŠSK ČR (www.sportujiciskola.cz) 
- dodat kontaktní osobu 
- aktualizovat průběžně údaje 
- zapojení alespoň do jednoho programu A nebo B 

 
Zapojení do programu: 
 
A/ metodické a odborné zabezpečení 

- DVPP, instruktor školního sportu 
- Metodické semináře se zaměřením na PA (FVTS, UTK…) 
- Metodické pomůcky + materiály (ze systému vzdělávání EU) 
- Podpora místní samosprávy a státní správy v oblasti sportu 
- Pravidla nových sportů 

B/ materiální pomoc od partnerů AŠSK ČR 
- sportovní potřeby a vybavení  
- nabídka slevového programu pro školy  
- účast v projektu Centra sportu AŠSK ČR 

 
Základní komunikační formou mezi AŠSK ČR, partnery 
a školou je webový portál, www.sportujiciskola.cz , který 
průběžně aktualizujeme o nové nabídky a aktivity. 
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5.8. INICIATIVY SPORTOVNÍCH SVAZŮ URČENÉ PRO ŠKOLY 
 

 
 
 
 
 
 

 

Basket do škol 
 

Basketbal je nejrozšířenějším světovým sportem a hraje ho více než 450 miliónů 
registrovaných hráčů. Basketbal je ideálním školním sportem, který má navíc u nás skvělou 
historii a bohatou tradici. Je to sport, kde stačí jen jeden hráč a již může soutěžit v dovednostních 
disciplínách! 

 
V posledních letech vyvstal problém, který zasáhl nejen basketbal, ale též další 

sporty a s nimi i celý civilizovaný svět - narůstající obezita u dětí a jejich nechuť sportovat. Česká 
basketbalová federace se společně s Asociací školních sportovních klubů ČR rozhodly s tímto 
negativním jevem bojovat, proto vznikl společný projekt Basket do škol, jenž si klade za cíl 
formou vybrané pohybové aktivity, která je přiměřená dané věkové kategorii, nabídnout dětem 
pozitivní program využití volného času, oslovit co nejširší počet školních dětí a přitáhnout 
je k basketbalu a k sportu jako takovému.  
 

Basket do škol – dovednostní soutěž probíhající od roku 2011 
 

Jak již bylo popsáno v úvodu, basketbal je podle nás ideálním školním sportem, který v sobě 
kombinuje několik dovedností a pro jeho další rozvoj je třeba posunout hranici, kdy se děti s tímto 
sportem potkají, již na I. stupeň ZŠ.  

Během dvou ročníků (2011/2012 
a 2012/2013) projektu Basket do škol, se 
postupně zapojilo 59 základních škol 
ČR. Každá škola, která splnila 
podmínku- účast minimálně ve dvou 
kolech dovednostní soutěže, dostala 
zdarma 5 minibasketbalových míčů 
Molten, učitelé obdrželi teplákové 
soupravy Nike a pro soutěžící děti 
bylo do každého kola nachystáno více 
jak 100 hodnotných cen (mikiny, 
polokošile, trička, trenky, ponožky).  
Na stejném principu (dárek pro učitele, 
hodnotné ceny pro děti a míče-do 
rozdání zásob, pro školy) bude projekt 
fungovat i v následujících letech.  
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Rozdělení soutěží je následující: 
 

I. Dovednostní soutěž  
 

Kategorie I. a II. (viz. tabulka věkových kategorií 2. v Termínovém kalendáři AŠSK ČR) 
 

Pro děti prvního stupně základních škol je na webových stránkách Basketu do 
škol (www.basketdoskol.cz) každé dva měsíce připravena jednoduchá dovednostní 
soutěž, při které se děti seznámí nejen se základními basketbalovými činnostmi. 

 
Dovednostní soutěže jsou řešeny korespondenčně (e-mailem) = školy pouze 

nahlásí výsledky  a po skončení každého kola dojde na webových stránkách soutěže 
k jejich vyhodnocení. 

 
II. Soutěž herní: pravidelná soutěž ve hře 5 na 5 (3 na 3). 

 
Kategorie II. – školní liga 
- na základě zájmu / zaslaných přihlášek v dané spádové oblasti (okres/město) je možnost 

individuálního pořádání soutěží ve hře 5 na 5 (3 na 3). Seznam přihlášených škol bude 
zveřejněn a průběžně aktualizován na stránkách www.basketdoskol.cz (soutěže/kategorie 
II. / herní soutěž). 

Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek, či dalších informací:  
Jiří Novotný- E.: jnovotny@cbf.cz, tel.: 233 017 354 
 
Kategorie III. (6.-7.třída) - AND1 Cup - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5 
 
Kategorie IV. (8.-9.třída) - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5 
 
Nabídka pro ZŠ – ve spolupráci s Agenturou Leman s.r.o. (výhradní zástupce společnosti 
MOLTEN) je pro ZŠ připravena speciální nabídka – možnost nákupu basketbalových míčů 
s téměř 20 % slevou!   
 

PRB-1 
Basketbalový míč MOLTEN, dětský, průměr 220 mm, váha 280 gr. 
V soutěžích doporučován pro kategorii I. 
Cena pro školy po slevě: 260,- vč. DPH 

BGR5 
Basketbalový míč MOLTEN, gumový,  velmi odolný, parametry FIBA; 
vel. 5, pro děti do 12 let.  
V soutěžích doporučován pro kategorii II. 
Cena pro školy po slevě: 370,- vč. DPH 

 
 Více informací naleznete na  
www.molten.cz  
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KIN-BALL DO ČESKÝCH ŠKOL 
 

Představení sportu 
 

Kin-ball je nová sportovní hra, která si našla své místo již na řadě českých základních 
a středních škol. Pro svůj netradiční, akční, technicky nenáročný a týmový charakter si získal 
srdce žáků na více jak 230 školách v celé ČR, kde se již hraje.  

Kin-ball ve své základní variantě obsahuje celou řadu pohybových dovedností, které jsou 
technicky nenáročné a zvládne je každý i méně talentovaný žák, jako jsou jednoduché odpaly 
míče, jeho velmi benevolentní způsoby zpracování, krátké rychlé přeběhy. 

Kin-ball procvičuje prostorovou orientaci, periferní vidění, rychlost rozhodování a později 
rozvíjí i taktické myšlení. Je proto přístupný i hráčům bez výrazného pohybového nadání a tak 
vytváří ideální prostor pro spontánní aktivitu sportovního a soutěžního charakteru, je tedy ideální 
hrou pro naši školní mládež. 

 
Je NETRADIČNÍ  - hraje se s jedním velkým míčem, jehož průměr je 1,2 m. 

- hrají současně tři týmy, každý tým má 4 hráče 
Je AKČNÍ - jednoduché herní situace se neustále velmi rychle střídají, neustále střídá 

obranu 
Je TÝMOVÁ - jako žádná jiná sportovní hra, neboť jakákoliv herní činnost vyžaduje, 

aby se na ni podíleli všichni čtyři hráči 
Je ROZVÍJEJÍCÍ - rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu, obratnost, prostorovou orientaci, 

periferní vidění, taktické a strategické myšlení a zejména všeobecnou 
zdatnost, neboť hráči kin-ballu aktivně využívají 75% herního času, 
nejvíce ze všech sportovních her.  

Je ZÁBAVNÁ  - ve všech věkových kategoriích hrají smíšená družstva 2+2 
Je FAIR PLAY - slušnost, respekt a úcta k soupeři, rozhodčím i ke spoluhráčům je dána 

pravidly a jejich porušení je trestáno způsobem, který může ovlivnit 
výsledek utkání odebráním bodů. 

 
Kin-ball je hra bez hvězd, primadon, hra rovných šancí pro všechny hráče, hra, která zcela 

přirozeně pomáhá integraci méně zdatných, méně nadaných a méně sociálně přizpůsobivých žáků 
do zdravého sportovního kolektivu. 

 
Více informací o hře naleznete na webových stránkách Českého svazu kin-ballu 
info@kin-ball.cz 
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MINIVOLEJBAL V BARVÁCH 
 

Minivolejbal v barvách je aktivita ČVS v oblasti mládeže. Definuje pravidla 
minivolejbalu v pěti kategoriích, přičemž každá kategorie je reprezentovaná jednou barvou. 
Cílem je metodické pokrytí základů volejbalu od prvních počátků po dovednosti před 
započetím šestkového volejbalu. 

Dalším cílem je zatraktivnění volejbalu pro nižší věkové kategorie, popularizace 
volejbalu a získání sympatií veřejnosti pro volejbal. Prostředkem k dosažení těchto cílů 
je Festival minivolejbalu, což je každoroční přehlídka všech pěti forem minivolejbalu.  

Při příležitosti konání ME ve volejbalu mužů v roce 2011 jsme odstartovali v rámci 
Festivalu minivolejbalu jednorázový projekt Minivolejbal v barvách pro ME 2011. Tento 
projekt směřoval k naplnění již zmiňovaných cílů s využitím pořádané vrcholné akce 
k dobrému mediálnímu obrazu, k naplnění hal, ke zvýšení zájmu o volejbal.  

Úspěch tohoto projektu odstartoval dlouhodobé pokračování a rozšíření o spolupráci 
s AŠSK při organizaci modrého minivolejbalu v systému soutěží v rámci škol. 

Součástí projektu je i to, že účastníci obdrží „Metodická trička“, která na hrudi obsahují 
sadu pro děti přitažlivých motivů,  zobrazujících techniku různých volejbalových činností 
s metodickými hesly.  

Kompletní pravidla minivolejbalu a další potřebné a zajímavé informace najdete 
na webových stránkách projektu http://www.minivolejbal.cz 
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ORIENTAČNÍ BĚH DO ŠKOL 
Český  svaz  orientačních  sportů  ve  spolupráci  s Asociací  školních  sportovních  klubů  se  projektem 

ORIENTAČNÍ  BĚH  DO  ŠKOL  aktivitě  připojuje  ke  snaze  nabídnout  pohybové  aktivity,  které  jsou 

přiměřené dané věkové kategorii, nabídnout dětem pozitivní program využití volného času, oslovit co 

nejširší počet školních dětí a případně i jejich rodiče.  

Orientační  běh  (zkratka OB)  je moderní  sportovní  odvětví  vytrvalostního  charakteru,  při  němž  je 

nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště 

(kontroly) ve  stanoveném pořadí a v nejkratším možném  čase. Cestu mezi kontrolami  si každý volí 

podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. Každý si volí také tempo a 

není důležité, zda závod pojme  jako procházku či boj s časem. Asi největší krása orientačního běhu 

tkví  v  jeho provázanosti  s přírodou.  Sportoviště může být  každý  les  i městský park,  sídliště  i areál 

školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při přípravě orientačního závodu není třeba budovat nákladné sportovní areály. Označení kontrolních 

stanovišť  může  odpovídat  Pravidlům  OB  nebo  podle  potřeb  daného  závodu.  Protože  největším 

pořadatelským oříškem je mapa daného prostoru, přichází Český svaz orientačních sportů na pomoc 

školám  s  nabídkou bezplatného  zmapování  a  vytištění mapy  pro OB  v blízkém  okolí  školy  v počtu 

1000 kusů – projekt Výukovým map funguje od roku 2009 a bylo připraveno již více než 270 map pro 

orientační běh. 

Jak na to? 
1) Na webové stránce ČSOS v adresáři jsou kontakty na 212 oddílů OB. S oddíly je možné domluvit se 

na spolupráci v rámci projektu Výukové mapy  

anebo 

2) kontaktovat přímo sekretariát ČSOS nebo Komise rozvoje OB, telefonicky nebo mailem a požádat 

tímto o zařazení do projektu Výukových map.  



 

Nabídka pro učitele  
Český  svaz orientačních  sportů organizuje  školení  INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO OB. Kurz  je určen všem 

zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základy orientačního běhu, práce s mapou, osvojit si vědomosti 

z teorie a metodiky OB, včetně základů správných praktických metodických postupů při vedení výuky 

(zařazení do výuky ZŠ a SŠ, zařazení v rámci ŠVP  ‐ průřezové téma Člověk a životní prostředí, oblast 

Vzdělávání  pro  zdraví).  Pro  pedagogy  a  vedoucí  sportovních  oddílů  jsou  připraveny  informace  o 

možnostech navázání spolupráce s oddíly orientačního běhu a o projektech ČSOS. 

Absolventi  kurzu  obdrží  účastnický  list,  pro  pedagogické  pracovníky  se  jedná  o  kurz  DVPP  (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků). 

 

Nabídka pro žáky 
Od roku 1999 je organizována celostátní soutěž PŘEBOR ŠKOL V OB. Přestože závodí jednotlivci, je 

soutěž týmová. V každé kategorii jednotlivců může startovat 5 závodníků, hodnoceni jsou 2 nejlepší. 

Pro soutěž družstev se body sčítají, vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých 

kategoriích. Soutěží se podle Pravidel OB vydaných Českým svazem orientačních sportů.  

Body do soutěže družstev se sčítají:  

v kategorii DI, HI (D3, H3) pro žáky 1. ‐ 3. třídy 

v kategorii DII, HII (D5, H5) pro žáky 4. ‐ 5. třídy 

v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) pro žáky 6. – 7. tříd a 8. – 9. tříd ZŠ (a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií) 

v kategorii DV, HV (DS, HS) pro žáky středních škol 

 

V průběhu května probíhají krajské závody. Nejlepší závodníci v kategorii 2. stupně základních škol a 

v kategorii středních škol startují první středu v červnu v celostátním finále.  

 

Dokáže vaše škola postavit tým pro soutěž Přebor škol v OB? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty: 
 

Český svaz orientačních sportů 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Sekretář: Ing. Jiří Šubrt 

Mobil: 737 011 553, Fax: 242 429 212, E‐mail: csos#cstv.cz, http://www.orientacnisporty.cz 

 

Komise rozvoje OB 
Předsedkyně: Ing. Kristýna Skyvová 

Mobil: 731 321 360, E‐mail: skyvová#volny.cz, http://krob.eso9.cz 

 



PROJEKTY S PARTNERY 

 
Petera Ladislav - generální sekretář AŠSK ČR 
José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, 162 00 
Tel.: 220 172 145, Mobil: 603 314 133 
E-mail: petera@assk.cz 
 

Pro uskutečňování našich programů a ostatních aktivit v rámci Asociace, ale zejména pak 
školních sportovních soutěží, se snažíme cíleně vyhledávat partnery, kteří mohou podpořit 
naši činnost.  
 

Podpora činnosti se děje buď centrálně a je organizována pro Asociaci jako příslušná 
sportovní soutěž od školních kol až po republikové finále, nebo naši partneři jsou schopni 
zajistit prostředky a materiální plnění pro jednotlivé kategorie aktivit (Republiková finále, 
semináře, Hry třetího tisíciletí apod.) na regionální úrovni (pro vybraný kraj, oblast, okres 
apod.), záleží na možnostech partnera a jeho preferovaném zájmu. 
 

Spolupráce se nám daří realizovat a jsme zodpovědným partnerem, který plní závazky ze 
smluv a za pomoci celé naší organizační struktury, tedy cca 4300 pedagogů přímo na školách 
a dalších stovek spolupracovníků na okresní a krajské úrovni. 
To, že tato spojení vytvářejí dobré podmínky na školách je vidět přímo na hřištích, 
tělocvičnách ve školách i ve vzdělávacích centrech, která tak ožívají každodenní aktivitou dětí 

 

Zásady spolupráce: 
Nabízené služby od AŠSK ČR: 

- Umístění loga partnerů do propozic republikových soutěží a na webové stránky AŠSK ČR. 

-  Logo na startovních číslech, prezenčních listinách,  používaných při soutěžích AŠSK ČR. 

- Reklamní plochy v manuálu „Termínový kalendář  AŠSK ČR ve školním roce …”, který je vydáván v 
nákladu 3 900 kusů a je každoročně rozesílána všem školním sportovním klubům, okresním a 
krajským radám AŠSK ČR a dále pravidelným partnerům činnosti AŠSK ČR (krajským úřadům, 
městským úřadům velkých měst, sportovním svazům atd). 

- Inzerci v magazínu školního sportu DO TOHO ! (8 čísel v kalendářním roce, rozesílán direkt mailem 
na 3000 školních sportovních klubů po celé ČR + elektronická verze prohlížeče na webu Asociace.). 

- Logo na oficiálním tričku AŠSK ČR a jiných propagačních materiálech. 

- Prezentace při oficiálních příležitostech (slavnostní zahájení finálových soutěží, společenská setkání v 
průběhu roku, semináře, jednání orgánů Asociace). 

- Umístění dodaných reklamních panelů (transparentů) na sportovištích, kde se konají nejvyšší kola 
postupových soutěží AŠSK ČR (kvalifikace, republiková finále). 

- Prezentace, eventuálně distribuce zboží při vhodných příležitostech formou promo-akce (finálové 
soutěže, semináře, školení, jednání orgánů asociace). 

- Nabídka produktů partnera s cenovým zvýhodněním pro členy Asociace prostřednictvím E - shopu 
Asociace na webu 

- Rozesílání direkt mailů se speciální nabídkou partnera na školní sportovní kluby po celé ČR. 
 

Možnosti podpory činnosti AŠSK ČR partnery: 

- Finanční podpora (dary, sponzorování, plnění za reklamu, dotace, speciální rozvojové a preventivní 
programy atd.). 

- Materiální plnění (sportovní materiál pro účastníky, organizátory, rozhodčí, nápoje, ceny pro účastníky 
postupových soutěží, atd.). 

- Služby (kancelářská a spojovací technika, doprava, atd.). 



Přehled současných projektů s partnery a jejich organizační zabezpečení 
17.10.2014/AŠSK-Lape 

 
 Projekt /  

soutěž 
Vedoucí 
projektu 

Administrátor 
projektu 

Garant  
Sportu/ 
partnera 

partneři 

      

 CORNY - střed. 
Atletický pohár 
 

Z.Chlumecký D.Soukupová Z. Chlumecký ČAS  

 Pohár rozhlasu 
s ČS v atletice 
 

Z. Chlumecký  J.Hostinský Z. Chlumecký ČAS 

 McDonald ´s Cup 
Minifotbal ZŠ 
 

L.Petera L.Petera J.Čurda McDonald´s ČR

 Pohár J.Masopusta 
Fotbal SŠ  
 

J.Hostinský J.Hostinský J.Čurda Klub  PJM 

 Basketbal  AND1 Cup 
(ZŠ, III.kat) 
 

V.Lešanovský J.Hostinský V.Lešanovský Protenax 

 Běháme s BK Tour 
Přespolní běh 
 

N. Prokůpková D.Soukupová L.Straka BK Tour 

 
 

Florbal ZŠ – LEXX, 
E-FLORBAL 
 

N.Prokůpková D.Soukupová R.Kuběna Lexx, Necy 

 
 

Sportovní liga ZŠ 
o Pohár ministra 
 

L.Petera D.Soukupová J.Hostinský ČUS, MŠMT 

 
 

Sazka Olympijský 
víceboj 
 

J.Hostinský D.Soukupová V.Mikušová ČOV 

 Volejbal 3+3 
(I.stupeň ZŠ) 
 

T.Veselý J.Hostinský Z.Jadvidžák ČVS 

      
 Česko se hýbe 

Projekt ČR 
 

N.Prokůpková N.Prokůpková J. Literová FISAF.cz 

 Semináře a vzdělávání  
CS AŠSK  
 

N.Prokůpková D.Soukupová M. Moravec BK Tour 
 

 Sportující škola 
Projekt AŠSK 
 

L.Petera K.Kolář Z.Jadvidžák 
 

ČOV, MŠMT,  
MU Fakulta 
sport.studií 
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