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Seminář 
vedoucích/zástupců Center sportu AŠSK ČR, zástupců okresních rad AŠSK ČR 

RABAC, hotel Hedera – Chorvatsko, 15. – 20. září 2017 

 

 

 

Účastníci: vedoucí/zástupci Center sportu s finanční podporou, bez finanční podpory –  aktivní CS, případně 

zástupci aktivních okresních rad, lektoři, zástupci sekretariátu 

 

Počet účastníků: 40 osob, přednostně  CS s podporou, CS bez podpory – pracující, zástupci OR AŠSK ČR 

 

Termín konání: 15. – 20. září 2017 (3 dny dovolené/studijního volna) 
 

Závazná přihláška: elektronicky do 20. června 2017:   Klikněte 

 

Účastnický poplatek: 3950,-/osoba/ č.ú. 239703621/0300 na základě zaslané faktury 

možno uhradit z: zakázka  A401 - dotace CS, dále z členských příspěvků, na vlastní náklady ( 5 dní 
pobytu, 4 noci, bohatá polopenze) 

Pojištění: na vlastní náklady 

Odjezd: 15. 9. pátek v 22.00 autobusem (880 km) od FTVS Praha (konečná podoba trasy bude upřesněna), 

návrat – FTVS, Praha 20. září středa ve večerních hodinách (cca 19.30) 

 

Dotazy:  soukupova@assk.cz, borovickova@assk.cz,   220 172 145,   informace: www.assk.cz  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OwObRWanHSJFyiy8HyprJ_VvTf1MYMKOARtL_lqAXxqFdQ/viewform
mailto:soukupova@assk.cz
mailto:borovickova@assk.cz
http://www.assk.cz/
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PROGRAM:  
 

1. Strategie rozvoje AŠSK – možnosti zapojení škol, zabezpečení ŠSK 

2. Představení zástupců Center sportu/ OR AŠSK 

3. Sportuj ve škole – možnosti dalšího rozvoje programu (gymnastika, atletika) 

4. Další možnosti vzdělávání učitelů Tv – kurzy DVPP 

5. Zdravotní výchova 

6. Praktické semináře (Pohybové hry – F.Mazal, RynoGym – Jipast) 

7. Sportovní program – nabízené možnosti: tenis, basketbal, volejbal, minigolf, 

jízda na kole, fitness (posilovna), vnitřní a venkovní bazén, pláže, turistika 

 

Další info o místě:  http://www.maslinica-rabac.com     

 

 

Vedoucí akce: Ladislav Petera, Renata Borovičková 

Instruktoři: Ferdinand Mazal, Ludmila Lešková, Martin Paur, Tomáš Veselý 

http://www.maslinica-rabac.com/

