
         Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. 
José Martího 31, 162 00  Praha 6 – Veleslavín 

IČ: 45773688 • zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3584 
Bankovní spojení: ČSOB., a.s., pob. Praha 6 , č.ú.:239 703 621/ 0300 

•  tel.: 220 172 145  •  mobil: 731 145 704 
www.assk.cz  • e-mail: sekretariat@assk.cz • datová schránka: z6u85ms 

 
 

         Praha, 4.9.2020 
 

    Vážená paní, vážený pane! 
 

Dovolte mi, abych Vás pozdravila v úvodu nového školního roku a popřála ředitelům, 
učitelům, žákům a všem pracovníkům škol ve Vašem kraji co nejklidnější období začínající 
školní docházky včetně pevného zdraví a osobní i pracovní pohody. 
 

Asociace školních sportovních klubů ČR v i současném složitém období pokračuje ve 
své činnosti: během letošních prázdnin absolvovalo 187 škol a školských zařízení (včetně 
účastníků z Vašeho kraje) zcela nový program Vzdělávací dny AŠSK, který vznikl na základě 
květnové výzvy MŠMT s cílem usnadnit dětem po jarní koronavirové pauze zářijový návrat 
do školních lavic. Pozitivní ohlasy rodičů, dětí i zúčastněných pedagogů jsou pro nás 
potvrzením správnosti směřování naší činnosti: akcent naší práce je kladen na celoroční 
podporu rozvoje pohybové gramotnosti všech dětí bez ohledu na úroveň jejich zdatnosti a 
pohybových dovedností, což koresponduje s účastí tisíců dětí všech stupňů škol ve výše 
zmíněném projektu Vzdělávací dny. 

 
Na základě dopisu náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT 

PhDr. Karla Kováře Ph.D. ze dne 18.8.2020 a dále ze dne 26.8.2020 informovala AŠSK 
pobočné spolky ve své působnosti v ČR (14 Krajských rad, 84 Okresních rad), zabývající se 
organizací sportovních soutěží a s nimi souvisejícími činnostmi, že Asociace nebude 
v souladu s výše zmíněným dopisem organizovat do konce roku 2020 žádné sportovní 
soutěže a bude respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT pro tuto oblast 
včetně případného návratu do běžného stavu.  

 
Telefonická informace předsedy Českého atletického svazu Libora Varhaníka ze dne 

26.8.2020, týkající se rozhodnutí ČAS uspořádat na podzim 2020 soutěž Středoškolský 
atletický pohár, je plně v kompetenci ČAS.  

Výkonný výbor AŠSK tímto dopisem opětovně potvrzuje své rozhodnutí, týkající se 
školního prostředí: Asociace nebude na podzim roku 2020 pořádat sportovní soutěže a 
bude postupovat v souladu s doporučeními MZ a MŠMT. 

 
Jsme připraveni i nadále podporovat sportovní a pohybovou činnost všech dětí ve 

školách i v době mimoškolní jako jednu z cest pro budování zdravého životního stylu. Vedení 
AŠSK deklaruje okamžitou připravenost pokračovat v organizaci sportovních akcí ve 
spolupráci s MŠMT, všemi příslušnými institucemi a partnery. 
 
 

V úctě 
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