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 ÚVODNÍ INFORMACE VÝKONNÉHO 
VÝBORU 

Výkonný výbor AŠSK ČR předkládá informaci o činnosti Asociace školních sportovních klubů 

České republiky (AŠSK ČR) v roce 2019. Tato zpráva poskytuje základní informace o 

fungování spolku, které projednává Shromáždění delegátů AŠSK ČR. 

 

V roce 2019 představovaly základní faktory, které významně ovlivnily celoroční činnost 

Asociace, tyto oblasti:  

 

a) byl stabilizován způsob financování školního sportu, realizovaný MŠMT ČR od roku 

2018, na základě kterého spadá AŠSK pod sekci sportu a mládeže MŠMT. V rámci 

odboru mládeže podala v květnu roku 2018 Asociace žádost o zařazení projektu do 

výzvy pro poskytnutí dotace na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek 

v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 v 11 sportech, zařazených do Věstníku 

(podpora republikových finále Sportovní ligy škol). Na podzim 2018 byl pro podporu 

školního sportu vypsán odborem mládeže MŠMT Program státní podpory práce 

s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019: AŠSK 

požádala v rámci tohoto Programu v říjnu roku 2018 o podporu své činnosti 

v následujícím roce ve všech oblastech, v nichž činnost vždy vyvíjela (spolková 

činnost a podpora činnosti okresních a krajských rad, mezinárodní aktivity v rámci 

ISF, Centra sportu a Hry třetího tisíciletí, Sportuj ve škole). Činnost AŠSK byla v roce 

2019 podpořena v oblasti spolkové činnosti, projektu Sportuj ve škole a 

v projektech RF. V průběhu roku 2019 na základě aktuálního stavu financování 

spolku (nevyčerpané prostředky v projektu Sportuj ve škole) podala AŠSK 

opakovaně žádost o změnu rozpočtu a o převod ušetřených finančních prostředků 

jednak ve prospěch posílení sportovního a technického vybavení škol, jednak ve 

prospěch projektu Centra sportu 2019; tato žádost nebyla ze strany MŠMT 

schválena. 

b) byla realizována změna financování soutěží typu B, zařazených do Věstníku na 

základě rozhodnutí MŠMT: v květnu 2018 byl vypsán rozvojový program Podpora 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019, 

přičemž oprávněnými žadateli v programu byly kraje. Na základě této Podpory 

probíhalo od 1. 1. 2019 financování určených sportovních odvětví a následně 

sportovních soutěží dle priorit programu, přičemž povinnosti k zajištění realizace 

programu byly v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukládány krajským úřadům (KÚ). 

Pro podporu školních sportovních soutěží (soutěží typu B) bylo v rámci zmíněného 

programu vyčleněno 24 000 000,- Kč. KÚ po vydání Rozhodnutí MŠMT vyzvaly na 

základě dlouhodobé úspěšné spolupráce k součinnosti při realizaci sportovních 
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soutěží Krajské rady AŠSK či DDM, dlouhodobě spolupracující s AŠSK. Tyto 

organizace administrovaly na základě pověření krajských úřadů financování 

okresních a krajských soutěží typu B, čímž byla zajištěna kontinuita organizace a 

průběhu školních sportovních soutěží jak v rámci krajských sportovních aktivit, tak 

v rámci činnosti Asociace. AŠSK realizovala ve spolupráci s krajskými úřady přes 

5.700 okresních a krajských kol školních sportovních soutěží. 

c)  V červnu 2018 obdržela AŠSK Rozhodnutí MŠMT o zahájení realizace projektu 

„Sportuj ve škole“. AŠSK tímto projektem, navazujícím na pilotní ověřování projektu 

Hodina pohybu navíc v letech 2015-2017, realizovala v souladu se spolkovými 

Stanovami popularizaci pohybových aktivit dětí a mládeže s podporou zdravého 

životního stylu. Na základě pozitivních ohlasů a kvalitní administrátorské podpory 

ze strany AŠSK vydalo MŠMT v březnu 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2019 

pro 1 000 škol: díky této informaci se do projektu přihlásilo 975 základních škol 

napříč celou Českou republikou, ze kterých posléze konkrétní činnost realizovalo 

925 škol. Průběh programu Sportuj ve škole, který v současné době představuje 

největší objem činnosti AŠSK, je detailně popsán v Závěrečné zprávě projektu 

Sportuj ve škole 2019, která tvoří přílohu této Výroční zprávy. 

d)  Asociace v roce 2019 realizovala 16 republikových finále v projektu Sportovní liga 

škol O Pohár MŠMT a 13 republikových finále O pohár AŠSK, přičemž pořadateli byly 

příslušné pobočné spolky AŠSK, vybrané základní a střední školy či školská zařízení. 

Organizační podporu v průběhu jednotlivých finále zajišťovali zaměstnanci 

sekretariátu AŠSK ČR a příslušné pobočné spolky, kdy poskytovali místním 

pořadatelům administrativní a technickou podporu při realizaci soutěží.  

 

Rozhodnutí o dotaci pro rok 2019 obdržela AŠSK v závěru března tohoto roku: na základě 

této informace rozhodl Výkonný výbor o způsobu financování činnosti spolku v roce 2019 

(nebyla podpořena činnost Center sportu, projekt Hry třetího tisíciletí).  

 

Činnost Asociace je v současnosti realizována prostřednictvím ředitelů a učitelů základních 

a středních škol, rodičů, cvičitelů a trenérů i prostřednictvím zaměstnanců DDM, kteří jako 

vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na školách, 

školských zařízeních a v rámci DDM. Činnost těchto pracovníků je dobrovolná, vysoce 

kvalifikovaná a AŠSK ji hodnotí jako velmi kvalitní, přičemž je převážně vykonávána v rámci 

jejich volného času. Organizační struktura Asociace odpovídala v roce 2019 platným 

Stanovám: základní organizační jednotku tvořily školní sportovní kluby, v okresech a 

regionech pracovaly pobočné spolky AŠSK (Okresní a Krajské rady), které koordinovaly 

činnost škol, spolupracovaly s Radou a Výkonným výborem AŠSK. Servisní centrum 

Asociace představuje sekretariát, který prostřednictvím jednotlivých úseků napomáhá 

v činnosti základním článkům AŠSK. 

 

Velký význam klade AŠSK ČR na vzdělávání svých členů a učitelů:  
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a) v srpnu a v listopadu proběhl akreditovaný seminář Atletika pro děti do škol s účastí 

55 osob; 

b) v září 2019 proběhl velmi úspěšný seminář Center sportu, který se poprvé konal 

v rakouském Lienzu: účastníky byli ředitelé škol, učitelé TV a zástupci fungujících 

Center sportu. Obsahem semináře byly ukázky z činnosti Center sportu na 

základních a středních školách a diskusní fóra, zaměřená na témata, týkající školního 

sportu a podmínek pro sportování dětí a mládeže v České republice. Účastníci 

semináře se zúčastnili bohatého programu sportovních aktivit, které pro ně 

organizátoři připravili. 

c) 3. 10. 2019 se konal v Praze seminář garantů sportu a pořadatelů republikových 

finále, v rámci kterého obdrželi účastníci informace, týkající se struktury školních 

sportovních soutěží, organizace a ekonomické stránky těchto akcí. 

d) v říjnu 2019 se konal v Benešově tradiční seminář předsedů Okresních a Krajských 

rad, který představuje jedinečnou formu kontaktu a předávání informací mezi 

Výkonným výborem, sekretariátem a zástupci členské základny. Zástupci 98 

pobočných spolků AŠSK obdrželi informace o činnosti a projektech AŠSK, o 

ekonomice spolku včetně výhledu do dalšího období. Při tomto semináři obdržel 

Výkonný výbor a sekretariát řadu podnětů pro zkvalitnění činnosti a způsobu 

komunikace mezi členskou základnou a vedením spolku. 

e) mezi další důležité vzdělávací akce se zařadily dva listopadové semináře projektu 

„Sportuj ve škole“, které v říjnu proběhly v Praze a Holešově: účastníci obdrželi 

aktuální informace o průběhu projektu, podklady pro plánovanou on-line databázi 

roku 2020 včetně Metodiky MŠMT v tištěné podobě. Součástí seminářů byly rovněž 

přednášky, týkající se pohybových aktivit dětí. 

f) pravidelnou akcí pořadatelů soutěže v minikopané McDonald´s Cup byl rovněž 

seminář, který proběhl 13. listopadu 2019 v Praze za přítomnosti garantů, partnerů 

a organizátorů této nejvýznamnější sportovní akce I. stupně základních škol. 

 

Z hlediska mezinárodních soutěží, zaštítěných Mezinárodní federací školního sportu 

(International School Sport Federation – ISF) se díky členství AŠSK ČR zúčastnili zástupci škol 

z České republiky světových šampionátů v atletice, basketbalu, fotbalu a plavání. 

11. dubna 2019 se konalo každoroční Shromáždění delegátů Spolku, na kterém proběhla 

volba prezidenta spolku, volba revizní komise, byly schváleny Stanovy Spolku, Organizační 

řád Spolku, Výroční zpráva za předcházející období a výše členského příspěvku AŠSK ČR pro 

rok nadcházející. 

 

V průběhu celého roku 2019 pokračovala metodická a organizační činnost sekretariátu, 

zaměřená na podporu činnosti okresních a krajských rad AŠSK ČR, škol a školních 

sportovních klubů včetně aktualizace základních programových materiálů, potřebných pro 

chod Asociace. Byla aktualizována směrnice – Manuál pro nakládání s osobními údaji 

(GDPR), která byla poskytnuta členské základně pro užívání. 
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Během roku 2019 probíhala řada důležitých jednání Výkonného výboru s institucemi a 

orgány, mezi něž patřila především opakovaná setkání se zástupci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Díky aktivnímu přístupu Asociace se podařilo opakovaně 

prosadit začlenění školních sportovních soutěží do programu Excelence, který umožňuje 

finančně podpořit konkrétní pedagogické pracovníky na základě úspěšných výsledků jejich 

žáků v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích. Pro rok 2019 byly do tohoto 

programu poprvé zařazeny sportovní soutěže na krajské úrovni.  

 

V roce 2019 pokračovala materiálně-technická podpora základny: na základě rozdělovníku 

Krajských rad obdržely pobočné spolky přenosné časomíry pro soutěže, míčové sety pro 

jednotlivé soutěže a štítkové tiskárny. Rada, sekretariát a krajští garanti projektu „Sportuj 

ve škole“ obdrželi plnění ve formě jednotného sportovního oděvu.  

 

Financování činnosti pobočných spolků probíhalo v souladu s Rozhodnutím o dotaci MŠMT, 

kdy na základě doporučení Rady realizoval Výkonný výbor podporu dle statistiky 

vykázaných sportovních soutěží a aktivit v jednotlivých OR a KR: Okresní a Krajské rady 

obdržely finanční prostředky na základě realizace konkrétního počtu soutěží. Kromě této 

podpory obdržely Krajské rady dotaci na zabezpečení všech pořádaných sportovních aktivit 

v daném regionu včetně materiálního zabezpečení činnosti příslušné Krajské rady.  

 

V roce 2019 pokračovala spolupráce s představiteli Českého klubu fair play a dalších 

sportovních organizací. K tradičním mezistátním setkáním patřila návštěva a kooperace se 

Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ) při vzájemných jednáních. Další jednání se 

uskutečnila se zástupci sportovních svazů a organizací (ČAS, ČFU, FAČR, ČBS, Lezení do škol, 

Czebumbal, Český svaz dračích lodí, Juniorský maraton, Koloběžky do škol, Ledové sporty, 

České sportovní lezení, Český nohejbalový svaz, Česká unie v přetahování lanem, Sokol, 

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, FTVS UK, SSK Vítkovice, ČKSOI). 
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 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI STÁTNÍ 
SPRÁVY A PARTNERY 

Při naplňování a realizaci své činnosti v oblasti školní tělovýchovy a sportu v roce 2019 

stejně jako v minulých letech AŠSK ČR úzce spolupracovala s celou řadou institucí, firem a 

dalších partnerů. Nejvýznamnější institucí pro činnost AŠSK ČR bylo v roce 2019 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jeho sekce sportu a mládeže a odbor 

mládeže. Oblast finančního zajištění fungování školní tělovýchovy a sportovních soutěží 

byla realizována prostřednictvím neinvestičního dotačního programu určeného na podporu 

školního a univerzitního sportu, dále projektu s názvem Sportovní liga škol o Pohár MŠMT. 

V červnu 2019 Sportovní liga škol úspěšně ukončila pátý ročník soutěže a se začátkem 

nového školního roku 2019/20 byl zahájen ročník šestý. Z hlediska organizace sportovních 

soutěží na základních a středních školách je pro AŠSK ČR stěžejní zveřejnění těchto soutěží 

ve Věstníku MŠMT, který je pro školy i AŠSK ČR závazným dokumentem z hlediska termínů 

a organizátorů soutěží. AŠSK se podařilo ve spolupráci s MŠMT do Věstníku nově zařadit 

soutěže v přespolním běhu, stolním tenisu, atletických vícebojích a plavání. V roce 2019 se 

opět pobočné spolky AŠSK podílely na administraci školních sportovních soutěží v programu 

Excelence, na základě které byla vyplacena úspěšným školám finanční dotace pro 

pedagogy.  

 

AŠSK ČR dále aktivně spolupracovala s mnoha organizacemi, působícími v oblasti českého 

sportu: spolupráce probíhala např. s dominantní organizací v rámci českého sportovního 

prostředí, a to Českým olympijským výborem (ČOV) a jeho Českým klubem fair play. Na 

tuto spolupráci navazovala koordinace činnosti s jednotlivými sportovními svazy – Českým 

atletickým svazem (Středoškolský atletický pohár, Pohár rozhlasu, DVPP Atletika pro děti 

do škol), Českým volejbalovým svazem (volejbalové soutěže, DVPP Minivolejbal), 

Fotbalovou asociací České republiky (McDonald´s Cup, fotbalové soutěže), Českou 

basketbalovou federací (Basketbal 3x3), Českým florbalovým svazem, Českým svazem 

házené (Školský pohár) a dalšími sportovními organizacemi.  

V minulém roce AŠSK ČR realizovala spolupráci v rámci projektu „Čokoládová tretra Česká 

republika“. Tuto akci zaštiťuje světový rekordman v hodu oštěpem a ředitel atletického 

mítinku IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava Jan Železný.  

V rámci regionálních aktivit měla pro činnost AŠSK ČR velký význam spolupráce s odbory 

školství, mládeže a tělovýchovy příslušných krajských úřadů.  

Předsedové Krajských rad AŠSK ČR spolupracovali s pracovníky těchto odborů a oddělení 

při organizačním a finančním zajištění okresních a krajských kol školních sportovních 

soutěží. Díky grantovým programům krajských úřadů se dařilo pobočným spolkům AŠSK ČR 

získávat finanční prostředky na činnost i na organizaci sportovních soutěží místního i 
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republikového významu včetně podpory soutěží typu C. Na místní úrovni kooperovaly 

v roce 2019 naše školní sportovní kluby s obecními a městskými úřady.  

Velký význam pro činnost AŠSK ČR, a to především pro organizaci sportovních soutěží, má 

spolupráce s významnými partnery. I díky této kooperaci se dařilo v roce 2019 organizovat 

významné sportovní soutěže s celorepublikovým významem. Za zmínku stojí spolupráce s 

McDonald´s ČR při 22. ročníku populárního fotbalového McDonald´s Cupu či organizace 

florbalových soutěží ve spolupráci s Necy, s. r. o a Sportovní ligy škol v kooperaci se 

společnostmi SABE, GALA a SPORTISIMO.  

 

Činnost AŠSK ČR dále podporovala Agentura Sport Scholaris, jejímž hlavním úkolem je 

zajistit doplňkové finanční zdroje pro AŠSK ČR. Agentura zůstává trvale aktivní ve 

vyhledávání nových partnerů pro naše tělovýchovné aktivity. Pro tyto partnery poskytuje 

servis v oblasti reklamy a propagace. K takovým partnerům patří kromě Necy, s. r. o. také 

společnosti SABE, SPORTISIMO, BK-TOUR a GALA. S těmito zmíněnými partnery 

spolupracuje Agentura na zajištění materiálních cen či sportovních pomůcek pro účastníky 

školních sportovních soutěží.  

 

Při organizování vybraných sportovních soutěží a projektů spolupracovala v roce 2019 AŠSK 

ČR s několika mediálními partnery. Hlavními mediálními partnery pro soutěže Sportovní ligy 

škol byly Česká televize a Deník. Česká televize vysílala i roce 2019 v přímém přenosu na 

kanále ČT Sport finálové zápasy dívek a chlapců z vybraných republikových finále této 

soutěže: jednalo o republiková finále ve florbalu, basketbalu a házené. Další mediální 

partner Deník vydával před a po každém republikovém finále této soutěže články 

s tématikou, vztahující se k příslušné soutěži. AŠSK ČR dále spolupracovala s Deníkem na 

článcích o projektu „Sportuj ve škole“. Třetím mediálním partnerem byl Český rozhlas, 

který vydával rozhlasové upoutávky před startem republikových finále soutěže Sportovní 

ligy škol.  
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 POHYBOVÉ, SOUTĚŽNÍ A VZDĚLÁVACÍ 
AKTIVITY 

3.1. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

AŠSK ČR organizuje školní sportovní soutěže pro žáky všech základních a středních škol 

v České republice. Podmínky pro účast jsou zveřejněny v těchto dokumentech – Termínový 

kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2018–2019 a 2019-2020, Soutěžní a disciplinární řád pro 

pořádání školních soutěží, Seznam a základní pravidla pro pořádání školních soutěží a 

v propozicích vydávaných pro jednotlivé soutěže. Další důležitý dokument představuje 

Manuál pro pořadatele republikových finále. 

 

Školní sportovní soutěže jsou soutěžemi školních družstev (nejedná se o soutěž školních 

sportovních klubů), a to i v tzv. individuálních sportech, ve kterých se podle předem 

stanovených pravidel z výsledků jednotlivců stanoví výkon týmu (např. v atletice). Pro 

úspěšné organizování školních sportovních soutěží je důležitá koordinace a spolupráce 

se samosprávnými a státními orgány na všech úrovních, především se všemi krajskými 

úřady. 

 

3.2. ORGANIZAČNÍ FORMY ŠKOLNÍCH 
SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 

 Postupové soutěže jsou určeny pro sportovní odvětví, která jsou masově rozšířena ve 

školách po celé ČR. Mají nejméně dvě kvalifikační kola – okresní a krajské a vrcholí 

republikovým finále.  

 Poháry AŠSK ČR mají odlišný postupový klíč pro sportovní odvětví, která jsou 

nerovnoměrně rozšířená na školách a v krajích ČR (pohybové skladby, silový víceboj, 

šplh apod.). V těchto sportech je způsob kvalifikace na republikové finále přizpůsoben 

podmínkám sportu. Kvalifikace na ISF probíhá rovněž na úrovni Poháru AŠSK. 

 Nepostupové soutěže organizuje AŠSK ČR na lokální úrovni podle zájmu a možností 

krajů, okresů, měst a obcí, a to většinou jako jednorázové akce, např. Hry třetího 

tisíciletí. 

https://www.assk.cz/down/2018/1011/manual-pro-poradatele-rf-2018-2019.pdf
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Infografika: Věkové kategorie pro účast ve školních sportovních soutěžích ve školním roce 

2018/2019 

 

 

 

V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat: 

 

1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži  

Základní školy a víceletá 
gymnázia

1. stupeň ZŠ

Kategorie I.

Mladší děti

Ročníky: 2012 2011, 2010, 
2009

Kategorie II.

Starší děti

Ročníky: 2009, 2008, 2007

2. stupeň ZŠ a víceletých 
gymnázií

Kategorie III.

Mladší žáci

Ročníky: 2007, 2006, 2005

Kategorie IV.

Starší žáci

Ročníky: 2005, 2004, 2003, 
2002

Střední školy a víceletá 
gymnázia

Kategorie V.

Studenti

Ročníky: 2003 2002, 2001, 
2000, 1999

Kategorie VI.A

Kvalifikace ISF (16-18 let)

Ročníky: 2003, 2002, 2001

Kategorie VI.B

Kvalifikace ISF (15-18 let)

Ročníky: 2004 ,2003, 2002, 
2001
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4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové 

kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI. A, VI. B). Tato podmínka platí pro 

úroveň jednoho kola a v jednom sportu.  

 

Výjimka: Pohár Rozhlasu a atletický čtyřboj se organizuje pro kategorii III. ročníky 2005, 

2006, 2007 a pro kategorii IV. ročníky 2003, 2004 a 2005.   

 

Infografika: Věkové kategorie pro účast ve školních sportovních soutěžích ve školním roce 

2019/2020 

 

 
 
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

1. družstvo je složeno z žáků jedné školy, 

2. členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou* 

Všechny podmínky musí být splněny zároveň. 

Základní školy a víceletá 
gymnázia

1. stupeň ZŠ

Kategorie I.

Žáci 1. - 3. tříd

Kategorie II.

Žáci 4. - 5. tříd

2. stupeň ZŠ a víceletých 
gymnázií

Kategorie III.

Žáci 6. - 7. tříd a příslušné 
ročníky víceletých gymnázií

Kategorie IV.

Žáci 8. - 9. tříd a příslušné 
ročníky víceletých gymnázií

Střední školy a víceletá 
gymnázia

Kategorie V.

Studenti SŠ a příslušné 
ročníky víceletých gymnázií

Kategorie VI.A

Kvalifikace ISF (16-18 let)

Ročníky: 2004, 2003, 2002

Kategorie VI.B

Kvalifikace ISF (15-18 let)

Ročníky: 2005 ,2004, 2003, 
2002
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* Výjimka: V kvalifikacích okresních kol a finálových kolech okresních kol mají mladší žáci 

právo startu v nejbližší starší kategorii**.  

 

U soutěží kategorie V. mají právo startu všichni studenti středních škol, kteří zatím 

nematurovali, případně maturovali a mají stále status studenta příslušné střední školy. Ve 

školním roce 2019–2020 může startovat v kategorii V. student ročníku narození 2000 a 

mladší splňující podmínky startu do soutěže. 

Soutěže probíhají bez účasti studentů sportovních gymnázií. 

3.3. ÚČAST V POSTUPOVÝCH KOLECH 

Účast na školních sportovních soutěžích není povinná. Družstvo, reprezentující školu v 

daném sportu a dané kategorii, by mělo být vybráno na základě přeboru školy v 

mezitřídních soutěžích (tzv. školní finále).  

Postupové soutěže se organizují v okresních a krajských finále a republikovém finále.               

V některých sportech je možný start (při dodržení podmínek věkové kategorie) i na 

mezinárodních soutěžích pořádaných Mezinárodní federací školního sportu (International 

School Sport Federation, zkráceně ISF).  

Soutěže jsou zařazeny do čtyř skupin: 

  

1. Postupové soutěže – které se organizují přes okresní a krajská finále až do 

republikového finále, mají celorepublikové zastoupení a jsou masového charakteru. 

Jedná se zejména o projekt Sportovní liga škol.  

2. Pohár AŠSK ČR – se týká sportů s různě silnou tradicí, které nejsou dostatečně rozšířeny 

ve všech krajích ČR, soutěže tedy nemusí probíhat plošně. Pohárové soutěže mají 

odlišný systém postupů dle množství přihlášek.  

3. Kvalifikace ISF – které se konají v dvouletých cyklech s cílem vybrat nejlepší tým 

k reprezentaci ČR na mistrovství světa středních škol. Zde je povolena od roku 

2016/2017 účast sportovních gymnázií (kromě atletiky - SAP) a tato soutěž probíhá 

podle pravidel Poháru AŠSK. Účastníci si hradí veškeré náklady spojené s touto soutěží. 

Zájemci se přihlašují na základě výzvy napřímo pracovníkům sportovního úseku AŠSK.  

4. Nepostupové soutěže – které se organizují podle zájmu a možností krajů a okresů 

většinou jako jednorázové akce (nejsou součástí tohoto materiálu).  

Postupové soutěže a jejich účastníci v maximálním rozsahu soutěže:  

Školní finále je základním článkem školních soutěží, kdy zpravidla soutěží družstva 

jednotlivých ročníků o nominaci do školního týmu. Na základě této soutěže sestavuje učitel 

školní družstvo. 

1. Okresní finále – družstvo sestavené z žáků jedné školy, přihláška školy podaná na 

příslušného pořadatele, pověřeného zřizovatelem se všemi náležitostmi. Pořadatel 

může v propozicích upřesnit počet postupujících družstev do okresního finále. Pokud je 
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zájem škol o účast vyšší než možnosti pořadatele, pořádá se kvalifikace okresních kol 

(např. florbal, fotbal, basketbal).  

1.1. Kvalifikace okresních kol – družstvo sestavené z žáků jedné školy (pořádá se v 

případě velkého počtu škol v okrese, rozdělení určuje příslušná Okresní rada AŠSK 

ČR, popř. pověřený pořadatel).  

2. Krajské finále – družstvo sestavené z žáků jedné školy, vítěz okresního finále, krajské 

finále se vypisuje pouze v případě účasti alespoň poloviny okresů příslušného kraje. 

Příslušný pořadatel okresního kola může v propozicích upřesnit počet postupujících 

družstev do krajského finále.  

3. Republikové finále (Finále Poháru) AŠSK ČR - družstvo sestavené z žáků jedné školy, 

vítěz krajského finále (u Poháru AŠSK ČR případně i další v pořadí) eventuálně 

postupující družstva z kvalifikace, přihlášený vedoucím vítězného družstva.  

3.1. Kvalifikace (je součástí republikového finále) – koná se u soutěží, kde není možné 

uspořádat RF pro všechny krajské vítěze najednou (sportovní hry). Kraje jsou 

rozděleny na skupiny A, B, C, D, E.  

pozn. Republikové finále AŠSK ČR se uskuteční pouze v případě, že proběhnou 

krajská finále alespoň v osmi krajích ČR. Finále Poháru AŠSK ČR se uskuteční, 

zúčastní-li se ho alespoň tři družstva. 

 

Školní sportovní soutěže i nesoutěžní aktivity jsou organizovány prostřednictvím Okresních 

a Krajských rad AŠSK ČR podle místních podmínek a možností pořadatelů. Základním 

organizačním článkem ve struktuře AŠSK je Školní sportovní klub, který nabízí mimoškolní 

pohybové a sportovní aktivity žákům a studentům přímo na školách. Úkolem školních 

sportovních klubů sdružených v AŠSK ČR je rozvíjet vztah dětí k pohybu, umožnit dětem 

více hodin pohybových aktivit týdně v pestrém režimu různorodých sportů a zmírňovat tak 

důsledky hypokineze. 

 

3.4. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE S PARTNERY 

Podpora školních sportovních soutěží institucemi i komerčními partnery umožňuje konání 

soutěží v současném rozsahu jak sportovních odvětví, tak věkových kategorií. Podpořeným 

soutěžím je věnována větší mediální pozornost a účastníci finále získávají hodnotné věcné 

ceny, partnerstvím je zajištěno většinové pokrytí nákladů na účast v soutěžích a jejich 

organizaci. Školních sportovních soutěží se tak může zúčastnit daleko více žáků a žákyň či 

studentů a studentek.  

  



 

12 

 

Republikové finále v basketbalu 
Sportovní ligy škol 
16. - 17. 1. 2019 
Foto: Václav Pokorný 

3.5. SPORTOVNÍ LIGA ŠKOL O 
POHÁR MŠMT 

AŠSK ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR připravila dosud nejucelenější projekt 

– Sportovní ligu škol o Pohár MŠMT. Soutěž pro školní rok 

2018/2019 byla určena žákům 1. a 2. stupně ZŠ nebo 

odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a žákům 

středních škol z celé České republiky.  

Soutěž byla rozdělena do tří skupin dle kategorií, jednalo se o tzv. Sportovní ligu škol junior, 

pod kterou spadají kategorie I. a kategorie II., dále o tzv. Sportovní ligu základních škol, pod 

níž spadaly kategorie III. a IV. a Sportovní ligu středních škol, pod níž spadala kategorie V. 

V rámci 5. ročníku Sportovní ligy se ve školním roce 2018/19 školy zapojily do soutěže se 

svými družstvy v šesti sportovních odvětvích – atletice (Pohár rozhlasu s Českou 

spořitelnou, Atletický trojboj), basketbalu, florbalu, házené, fotbalu, přehazované, 

volejbalu a vybíjené.  

Ve školním roce 2019/2020 došlo k rozšíření soutěží v projektu o plavání, přespolní běh 

a stolní tenis. Soutěž probíhala od školních a okresních kol přes krajská kola a kvalifikace až 

do republikového finále, které se uskutečnilo v každém vybraném sportu. Sportovní liga 

škol v roce 2019 byla spolu s turnajem McDonald´s Cup nejvíce propagovanou soutěží 

v rámci AŠSK ČR. Závěrečné souboje zachytily při třech vybraných republikových finále 

kamery ČT sport. Tématu se věnovala regionální i celostátní média (např. Česká televize, 

Český rozhlas, Deník a další). O Sportovní lize škol pravidelně informoval také časopis 

DO TOHO! 
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McDonald´s Cup – Svátek fotbalu 
4. – 5. 6. 2019, Olomouc 
Foto: Facebook/ McDonald´s Cup 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. MCDONALD’S CUP 

Nejpopulárnější minifotbalový turnaj s názvem 

McDonald´s Cup pokračoval ve školním roce 

2018/2019 již 22. ročníkem. Tuto soutěž podporuje 

firma McDonald´s již od školního roku 1998/1999 a 

turnaj McDonald´s Cup se stal největším evropským 

žákovským fotbalovým projektem a fenoménem 

školního sportovního prostředí. Nesmírně populární soutěž je určená žákyním a žákům I. 

stupně základních škol a ve všech kolech – okrskovými počínaje přes okresní a krajská konče 

– lze sledovat neopakovatelnou atmosféru podpořenou velmi dobrou organizací a 

výborným materiálním zabezpečením ze strany partnera. 22. ročník soutěže vyvrcholil 

Svátkem fotbalu – republikovým finále, které se konalo 4. – 5. 6. 2019 na Andrově stadionu 

v Olomouci. Patronem ročníku byl obránce Jan Bořil, jedna z opor České fotbalové 

reprezentace. Vítězem turnaje se stala Základní škola Šumperk, Sluneční 38.  
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Středoškolský atletický pohár – 
republikové finále ČR 
5. 12. 2019, Ostrava 
Foto: ČAS 

3.7. STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ 
POHÁR 

Při této významné atletické soutěži středoškoláků 

spolupracuje AŠSK ČR dlouhodobě s Českým atletickým 

svazem (ČAS). Soutěž měla v posledních letech velmi 

významné patrony - trojnásobného mistra světa v desetiboji 

Tomáše Dvořáka, od kterého převzala symbolickou štafetu dvojnásobná olympijská vítězka 

a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková a po ní český tyčkař Jan 

Kudlička. V roce 2019 působil v roli patrona koulař Tomáš Staněk. Republikové finále 

soutěže se konalo 5. prosince 2019 stejně jako v roce 2018 v atletické hale v Ostravě. Při 

této soutěži se v rámci atletických disciplin utkalo 16 dívčích a 16 chlapeckých týmů 

s maximálním počtem 12 účastníků na tým. Celkem se 38. republikového finále zúčastnilo 

314 závodníků z 28 různých škol celé ČR.  

 

  



 

15 

 

Republikové finále v přespolním běhu 
17. 10. 2019, Hradec Králové 
Foto: AŠSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. BĚHÁME S BK TOUR 

Soutěž středních a základních škol v populárním, ale 

nesmírně náročném přespolním běhu vyvrcholila 

republikovým finále v říjnu 2019 opět v Hradci Králové. 

Tradičním partnerem, který věnuje jak vítězům, tak 

vylosovaným týmům hodnotné ceny, je cestovní kancelář BK 

Tour. Na známém „Stříbrňáku“ a jeho okolí proběhlo republikové finále pro dívčí a 

chlapecká družstva v kategoriích IV., V. a VI., celkem se závodu zúčastnilo 95 družstev a 533 

závodníků. Přespolní běh patří mezi nejpopulárnější školní sportovní soutěže s vysokou 

účastí dětí ve všech kategorií a AŠSK bude jeho pořádání podporovat i v následujících 

letech. 
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 UDÁLOSTI REPUBLIKOVÉ ÚROVNĚ – 
RÁMCOVÝ PŘEHLED 

Leden 2019  Republikové finále v basketbalu, kat. V. (16. – 17. 1. 2019, Karlovy 
Vary) 

 Finále Poháru AŠSK v plavání, kat. V. (28. 1. 2019, Jindřichův Hradec) 
 

Březen 2019  ISF European meeting (20. – 23. 3. 2019, Nikósie, Kypr)  

 Finále Poháru AŠSK ve šplhu, kat. V. (21. – 22. 3. 2019, Holešov) 

 Republikové finále ve florbalu, kat. IV. (21. – 22. 3. 2019, Otrokovice)  

 Republikové finále v přehazované, kat. II. (28. 3. 2019, Liberec)  

 Finále Poháru AŠSK ve florbalu, kat. III. (28. – 29. 3. 2019, Mladá 
Boleslav) 

Duben 2019  Republikové finále ve volejbalu, kat. V. (2. – 3. 4. 2019, Jindřichův 
Hradec) 

 MS středních škol v basketbalu (3. – 11. 4. 2019, Heraklion, Řecko) 

 Republikové finále v házené, kat. V. - chlapci (3. – 4. 4. 2019, Lovosice) 

 Finále Poháru AŠSK ČR v silovém čtyřboji, kat. V. (4. – 5. 4. 2019, 
Karviná)  

 Finále Poháru AŠSK ČR ve sportovní gymnastice, kat. IV., V. (5. – 6. 4. 
2019, Praha) 

 MS středních škol ve fotbalu (6. – 14. 4. 2019, Bělehrad, Srbsko) 

 Shromáždění delegátů AŠSK ČR (11. 4. 2019, Praha) 

 Republikové finále ve florbalu, kat. V. (15. – 16. 4. 2019, Jindřichův 
Hradec) 

 Republikové finále v házené, kat. V. - dívky (16. – 17. 4. 2019, Ivančice) 

 Republikové finále v házené, kat. IV. (16. – 17. 4. 2019, Velká Bystřice) 

 Finále Poháru v badmintonu, kat. V. (17. 4. 2019, Most) 

 Finále Poháru v badmintonu, kat. III. (24. 4. 2019, Plzeň) 

 Republikové finále v basketbalu, kat. IV. (24. – 25. 4. 2019, Karlovy 
Vary) 

Květen 2019  MS středních škol v atletice (13. – 19. 5. 2019 Split, Chorvatsko) 
Republikové finále ve florbalu, kat. II. (17. 5. 2019, Plzeň) 

 MS středních škol v plavání (18. 5. – 23. 5. 2019, Rio de Janeiro, 
Brazílie) 

 Republikové finále v házené – Novinářský kalamář, kat. III. chlapci (22. 
– 24. 5. 2019, Velká Bystřice) 

 Republikové finále v házené – Novinářský kalamář, kat. III. dívky (22. – 
24. 5. 2019, Lázně Kynžvart) 

 Republikové finále v minifotbalu, kat. IV. (23. – 24. 5. 2019, Spořice) 

 Republikové finále ve fotbalu, kat. V. (29. 5. – 30. 5. 2019, Praha) 

 Finále Poháru o nejlepší pohybovou skladbu, kat. I. - V. (30. 5. 2019, 
Opava) 
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 Republikové finále ve volejbalu, kat. IV. (30. 5. – 31. 5. 2019, Žďár n. 
Sázavou) 

Červen 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 Republikové finále McDonald´s Cupu – 22. ročník, kat. II. – (4. – 5. 6. 
2019, Olomouc) 

 Finále Přeboru škol v orientačním běhu, kat. IV., V. (5. 6. 2019, Brno) 

 Republikové finále ve vybíjené s BK Tour, kat. II. (10. – 12. 6. 2019, 
Pecka) 

 Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou kat. III. a IV. (11. 6. 2019, Plzeň)  

 Finále Poháru AŠSK ČR v plážovém volejbalu, kat. V. (18. 6. 2019, 
Chodov) 

 Republikové finále v atletickém trojboji, kat. II. (19. 6. 2019, Turnov) 

 Čokoládová tretra (19. - 20. 6. 2019, Ostrava) 

 ISF General Assembly (29. – 30. 6., Agadir, Maroko) 

Srpen 2019  Odborný seminář DVPP, Atletika pro děti do škol (1. stupeň), (26. 8. 
2019, Benešov) 

Září 2019  Seminář zástupců Center sportu AŠSK ČR (13. 9. – 18. 9. 2019, Lienz, 
Rakousko) 

 Československý superpohár ve florbalu, kat. IV (25. 9. 2019, Uherský 
Brod) 

 
Říjen 2019 

 Seminář garantů sportů a pořadatelů RF (3. 10. 2019, Praha) 

 Seminář předsedů OR/KR/hospodáři/RK/KRK AŠSK ČR (11. 10. – 12. 10. 
2019, Benešov) 

 Finále Poháru v přespolním běhu – běháme s BK Tour, kat. III., IV., V., 
VI. B (17. 10. 2019, Hradec Králové) 

Listopad 2019  Úvodní seminář Sportuj ve škole (20. 11. 2019, Praha) 

 Úvodní seminář Sportuj ve škole (21. 11. 2019, Holešov) 

 Seminář garantů McDonald´s Cupu (13. 11. 2019, Praha) 

 Odborný seminář DVPP, Atletika pro děti do škol (1. stupeň), (24. 11. 
2019, Nymburk) 

 Finále Poháru AŠSK ČR v basketbalu 3x3, kat. VI. A (25. – 26. 11. 2019, 
Jindřichův Hradec) 

Prosinec 2019 
 

 Středoškolský atletický pohár, kat. V. (5. 12. 2019, Ostrava) 

 Finále Poháru AŠSK ČR v TeamGymu, kat. I. – V. (6. - 7. 12. 2019, Plzeň) 

 Finále Poháru AŠSK ČR ve stolním tenisu, kat. VI. B (9. – 10. 12. 2019, 
Jaroměř) 

 Finále Poháru AŠSK ČR ve volejbalu, kat. VI. B (9. – 10. 12. 2019, Brno) 

 ISF Europe Meeting (12. – 15. 12. 2019, Istanbul, Turecko) 

 Finále Poháru v házené, kat. VI. A (16. – 17. 12. 2019, Jindřichův 
Hradec) 

 
 
 

https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-zastupcu-center-sportu-assk-cr-629/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-garantu-sportu-a-poradatelu-rf-124/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/mimoradne-shromazdeni-delegatu-assk-cr-643/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-garantu-mcdonald´s-cupu-639/
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 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Kromě zajištění sportovní činnosti na školách včetně pořádání školních sportovních soutěží 

tvořily agendu AŠSK ČR rovněž organizace seminářů a školení. Níže jsou uvedeny příklady 

akcí, realizovaných v roce 2019: 

  

 Shromáždění delegátů AŠSK ČR 

11. 4. 2019 – Praha 

 

 Odborný seminář DVPP, Atletika pro děti do škol (1. stupeň) 

26. 8. 2019 – Benešov 

 

 Odborný seminář vedoucích pracovníků Center sportu 

13. – 18. 9. 2019 – Lienz, Rakousko 

 

 Odborný seminář garantů sportu a pořadatelů RF  

3. 10. 2019 - Praha 

 

 Odborný seminář předsedů OR/KR/hospodáři/RK/KRK AŠSK ČR  

11. 10. – 12. 10. 2019 - Benešov 

 

 Seminář garantů McDonald´s Cupu 

13. 11. 2019 – Praha 

 

 Informační seminář Sportuj ve škole 

20. 11. 2019 – Praha 

21. 11. 2019 – Holešov 

 

 Odborný seminář DVPP, Atletika pro děti do škol (1. stupeň) 

24. 11. 2019 – Nymburk 

 

 

 

 

 

https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-predsedu-or-kr-667/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-predsedu-or-kr-667/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/mimoradne-shromazdeni-delegatu-assk-cr-643/
https://www.assk.cz/skolici-cinnost/seminare/seminar-garantu-mcdonald%C2%B4s-cupu-639/
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Shromáždění delegátů AŠSK ČR 
11. 04. 2019, Praha 
Foto: AŠSK 

5.1. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ AŠSK 

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhlo volební Shromáždění delegátů spolku AŠSK. Do funkce 

prezidentky byla zvolena Mgr. Svatava Ságnerová, pro kterou hlasovalo celkem 57 

delegátů. Druhý kandidát, bývalý viceprezident Mgr. Luboš Straka, jenž je současným 

předsedou Krajské rady Vysočina AŠSK ČR, získal 21 hlasů.  

Na Shromáždění delegátů byla také zvolena nová Revizní komise. Předsedkyní tohoto 

významného kontrolního orgánu AŠSK se stala Ing. Martina Odstrčilíková, dalšími členkami 

komise byly zvoleny Helena Česáková a Danuše Mýlková.  

V rámci jednání, které proběhlo v pražském hotelu Krystal, zároveň odsouhlasili přítomní 

delegáti důležité dokumenty AŠSK: byla schválena Výroční zpráva za rok 2018, nový 

Organizační řád a Stanovy spolku. Dlouhá diskuse byla vedena v rámci schválení výše 

členského příspěvku pro rok 2019: delegáti odsouhlasili členský příspěvek ve výši 20,- Kč za 

každého člena AŠSK ČR. 
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Odborný seminář předsedů a hospodářů AŠSK ČR 
11. - 12. 10. 2019, Benešov 
Foto: AŠSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ODBORNÝ SEMINÁŘ PŘEDSEDŮ OR/KR  

Ve Vzdělávacím středisku Benešov ve dnech 11. - 12. 10. 2019 proběhl každoroční seminář 

předsedů Okresních a Krajských rad Asociace školních sportovních klubů České republiky, 

jejich revizorů a hospodářů. V rámci semináře byly účastníci seznámeni s novinkami a 

aktuálními informacemi pro rok 2019 – např. se změnou věkových kategorií pro školní rok 

2019/2020, s programem Excelence, se způsobem financování školních sportovních 

soutěží, financováním pro rok 2020 včetně aktualizace důležitých dokumentů.  

Seminář v Benešově absolvovalo celkem 91 předsedů, revizorů a hospodářů, dále členové 

sekretariátu AŠSK ČR a členové Výkonného výboru AŠSK ČR. 
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Československý superpohár 
25. 9. 2019, Uherský Brod 
Foto: ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DALŠÍ AKTIVITY 

6.1. ČESKOSLOVENSKÝ SUPERPOHÁR 

 

Ve sportovní hale Uherský Brod se ve středu 25. 9. 2019 utkala 

nejlepší školní družstva České republiky a Slovenska ve 

florbale staršího žactva. Utkání tak navázala na tradiční 

setkání zástupců Asociace školních sportovních klubů ČR a 

Slovenské Asociácie športu na školách, které každoročně 

vrcholí soubojem o Československý superpohár. 

 

V roce 2018 se z vítězství v Československém poháru radovali 

v Nemšové na Slovensku zástupci ČR a ani letos tomu nebylo jinak. Vítězství děvčat ze ZŠ 

Otická, Opava nad ZŠ Nemšová výsledkem 10:5 a chlapců ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod 

nad ZŠ Kalinčiakova, Bratislava výsledkem 8:0 znamenalo, že obrovský putovní pohár 

zůstává na další rok opět v České republice. Florbalisté Uherského Brodu tímto vítězstvím 

uzavřeli svoji neuvěřitelnou sérii bez porážky na čísle 66, kdy ve školních florbalových 

turnajích neprohráli od března 2015, získali 6x v řadě titul nejlepšího školního florbalového 

týmu ČR (2014–2019) a 2x Superpohár (2018, 2019). V dovednostních soutěžích zvítězilo 

Slovensko 6:5. Zajímavé sportovní klání sledovalo přes 200 diváků. 

6.2. SPORTUJ VE ŠKOLE 

Projekt „Sportuj ve škole“ navázal na pokusné ověřování 

programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo 

dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Od července 2018 zajišťuje průběh a realizaci 

projektu Asociace školních sportovních klubů. 



 

22 

 

INFORMACE ZE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU 

6.2.1. ÚVOD 

Projekt „Sportuj ve škole“ (SVŠ) byl v červnu 2018 Rozhodnutím MŠMT přidělen 

k administraci Asociaci školních sportovních klubů ČR, z.s. (AŠSK). Zapsaný spolek se od roku 

1992 věnuje podpoře a organizaci školních a mimoškolních sportovních aktivit dětí a 

mládeže a zadání projektu logicky navazuje na tuto činnost. Po ukončení pokusného 

ověřování programu „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo v letech 2015-2017 

s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), realizuje Asociace 

projekt pod názvem „Sportuj ve škole“ v návaznosti na projekt předešlý. V období od září 

do prosince roku 2018 se do projektu zapojilo prvních 332 základních škol. Pro rok 2019 

byla kapacita projektu rozhodnutím ministerstva navýšena a možnost zapojit se do aktivní 

činnosti mělo až 1 000 škol. 

 

6.2.2. INFORMACE O PROJEKTU 

Projekt „Sportuj ve škole“ byl v roce 2019 určen žákům I. stupně všech základních škol bez 

ohledu na jejich kapacitu a skutečný počet žáků včetně škol pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Školy se do projektu řádně přihlásily a splnily stanovené 

administrativní povinnosti. S každou školou byla uzavřena Smlouva o spolupráci, která 

obsahovala mj. povinnost realizovat konkrétní počet 1, 2 nebo 3 hodiny pohybových aktivit 

týdně. Škola nesla odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při cvičení v rámci 

režimu školní družiny. 

V pozici lektorů – cvičitelů působili aprobovaní učitelé z I. a II. stupně ZŠ, učitelé TV, 

vychovatelky ze školních družin, asistenti pedagogů nebo sportovní trenéři. AŠSK uzavřela 

s každým lektorem Dohodu o provedení práce, na jejímž základě vykazoval lektor každý 

měsíc realizované a přípravné hodiny dle podmínek, stanovených projektem. Cvičitele si 

zajistila každá škola samostatně, přičemž garantovala jejich odbornost, potřebnou pro 

kvalitní úroveň realizace pohybových aktivit. Cílem řídicího týmu AŠSK bylo vytvořit 

podmínky pro zapojení co největšího počtu lektorů, kteří vedli pohybové aktivity žáků. 

Lekce byly určeny pro žáky 1. až 5. ročníku základních škol, kteří navštěvovali školní 

družinu, přičemž byly poskytovány dětem zdarma. Každý žák měl možnost navštěvovat 

jednu hodinu pohybových aktivit týdně, přičemž snahou řídicího týmu bylo uspokojit zájem 

co největšího počtu malých sportovců. Podkladem pro obsah lekcí bylo ověřené „Metodické 

doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. - 3. ročníku základních škol MŠMT“ (dále 

jen Metodika MŠMT), které bylo lektorům poskytnuto v tištěné i elektronické podobě. 

Metodické pomůcky byly rozšířeny o metodiku Bav se florbalem, kterou zapojené školy 

obdržely na DVD. Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjeli žáci v rámci 

projektu své všestranné pohybové dovednosti. Nejdůležitějším prvkem lekcí byla motivace 

dětí bavit se pohybem ve známém prostředí společně se svými spolužáky a kamarády. 
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Lekce pohybových aktivit Sportuj ve škole 
Foto: AŠSK 

Pro rodiče cvičících dětí byla největším benefitem úspora času při (ne)převážení dětí na 

(ne)školní sportoviště včetně úspory finančních prostředků při (ne)úhradě nákladů aktivit. 

Vzhledem ke skutečnosti, že lekce navazovaly na školní výuku a probíhaly v rámci školní 

družiny příslušné školy, nebyli nuceni rodiče žáků řešit časově náročné přesuny dětí na 

sportovní aktivity, konané mimo sportoviště školy. 

 

6.2.3. SPORTUJ VE ŠKOLE V ROCE 2019 

ZAPOJENÉ ŠKOLY 

Během celého roku 2019 podalo přihlášku do projektu celkem 975 základních škol. Z tohoto 

počtu nakonec projekt realizovalo 925 škol, které uzavřely s AŠSK Smlouvu o spolupráci. 

Rozdíl oproti počtu původně přihlášených škol je dán především neustále probíhajícími 

personálními změnami, které v průběhu roku ve školním prostředí probíhají. Počet škol, 

které byly do projektu zapojeny od podzimu 2018, se nejvíce navýšil o nově přihlášené školy 

jednak od ledna 2019 (401 škol), jednak od září 2019 (191 škol), kdy školy vstupovaly do 

projektu v souvislosti se začátkem nového školního roku 2019/20. 

  



 

24 

 

 

Řídicí tým spravoval v průběhu roku 2019 databázi projektu, která sloužila jako základní 

zdroj informací o stavu administrace na jednotlivých školách, především o stavu smluvní 

dokumentace a vykazovaných hodinách jednotlivých lektorů. Hodnocení projektu za rok 

2019 ze strany škol proběhlo formou elektronického evaluačního dotazníku, který sloužil 

řídicímu týmu k vyhodnocení průběhu SVŠ.  

 
Celkem dotazník vyplnilo 621 základních škol. Dotazník vyplňovali ředitelé škol, případně 

lektoři pohybových aktivit. Dalším zdrojem informací byli krajští garanti projektu, kteří 

působili v jednotlivých krajích a navštěvovali lekce pohybových aktivit. 

 

Nejvíce škol podalo přihlášku do projektu v Moravskoslezském (119), Středočeském (115) 

a Jihomoravském kraji (102). Naopak nejméně škol se přihlásilo z Karlovarského kraje (22).   

 

 
 
Na jedné škole se v jednom týdnu průměrně realizovalo 2,26 hodiny, což představuje 2 094 

hodin sportovních aktivit týdně na 925 školách v celé České republice. Školy měly možnost 

zvolit si, zda budou realizovat 1, 2 nebo 3 hodiny pohybových aktivit týdně. Ty školy, které 

si zvolily zpočátku nižší počet hodin týdně, velmi často kvůli velkému zájmu rodičů i dětí 

žádaly o navýšení počtu hodin v průběhu roku 2019: celkem se tak stalo ve 115 případech. 

Následující graf udává procentuální poměr škol dle počtu realizovaných hodin pohybových 

aktivit v jednom týdnu. 
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S AŠSK uzavřelo Dohodu o provedení práce v projektu Sportuj ve škole celkem 1 724 

lektorů. Průměrně na jedné škole působilo 1,86 lektorů. 

 

DĚTI V POHYBU 

 
Lekce probíhaly s minimálním počtem 10 dětí ve skupině, přičemž maximální počet byl 

stanoven na 30 dětí v jedné skupině. Výjimku byla udělena několika školám, vykazující žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro projektový tým bylo pozitivní zjištění, že se díky 

přizpůsobeným podmínkám projektu do sportovních aktivit zapojili i žáci například se 

sluchovým či zrakovým handicapem. Průměrná velikost cvičební skupiny činila 15 dětí. 

Genderově bylo zastoupení vyvážené – cvičení se účastnilo 56 % chlapců a 44 % dívek. 

Projektu se opakovaně v průběhu roku 2020 účastnilo více než 31 000 žáků základních 

škol. Podle vyjádření lektorů a ředitelů škol je velkým přínosem programu skutečnost, že si 

děti vytvářely díky atraktivitě lekcí kladný vztah k pohybu a dle hodnocení lektorů se zlepšila 

jejich fyzická zdatnost. Na mnoha školách cvičily v jedné skupině děti z několika ročníků, což 

přispívalo k podpoře vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti žáků jedné školy.  

 

 

 

20%

34%

46%
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NÁPLŇ LEKCÍ 

Základním zdrojem pro obsah lekcí byla „Metodika MŠMT“, ověřená v projektu „Hodina 

pohybu navíc“. Tento materiál významně napomáhal lektorům sestavit hodiny, zaměřené 

na všeobecný pohybový rozvoj dětí i na nácvik prvků vybraných sportů, kterými byly fotbal, 

basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení. Při tvorbě obsahu cvičebních jednotek lektoři 

maximálním způsobem respektovali prostorové a materiální podmínky konkrétní školy a 

zároveň úroveň pohybových schopností dětí včetně jejich zájmu o jednotlivé aktivity. Díky 

užívané „Metodice MŠMT“ mohli lektoři cvičící děti seznámit i s méně rozšířenými sporty a 

pohybovými aktivitami. AŠSK též zapojeným školám poskytla metodiku Bav se florbalem na 

DVD, jejímž autorem je uznávaný florbalový trenér a desetinásobný mistr České republiky 

v tomto sportu Petr Ďarmek. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že děti nejčastěji procvičovaly prvky míčových sportů, 

nejvíce fotbal, florbal, basketbal. Kromě míčových sportů byla významně preferována 

gymnastika a též atletika. Na první místo, co se oblíbenosti týče, zařadili děti florbal, 

následovaný fotbalem a vybíjenou.  

Při volbě aktivit preferují cvičenci soutěže, hry a nejrůznější opičí dráhy s překonáváním 

překážek. Lekce Sportuj ve škole nejčastěji probíhaly ve sportovních halách a tělocvičnách 

v mateřské škole; poměrně často však děti docházely v rámci lekcí i do plaveckého bazénu 

či na zimní stadion. 

https://www.sportujveskole.cz/wp-content/uploads/2018/08/Metodika.pdf


 

27 

 

 

 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

Velmi důležitou součástí projektu byla materiální podpora zúčastněných škol: tato byla 

poskytnuta všem školám, které byly v roce 2019 do projektu aktivně zapojeny a které 

realizovaly lekce pohybových aktivit. 

Školy obdržely set sportovních pomůcek, který obsahoval sadu překážek s nastavitelnými 

výškami, molitanové a odlehčené míče na basketbal, volejbal a házenou, gymnastická 

švihadla, padák a florbalové míčky. Složení sady pomůcek bylo zvoleno na základě 

dotazníkového šetření škol, které proběhlo v dubnu, přičemž výběr pomůcek byl v 

maximální možné míře přizpůsoben potřebám škol. Školy dále obdržely technické vybavení 

pro lektory ve formě flash disku.  

Dodavatelé materiální podpory byli vybráni v řádném výběrovém řízení dle podmínek 

dotace. 

 

26%

18%

13%

11%

11%

7%

6%

4%
4%

Jaké sporty baví děti nejvíce?

florbal

fotbal

vybíjená

míčové hry

házená

basketbal

gymnastika

atletika

volejbal
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Lekce pohybových aktivit Sportuj ve škole 
Foto: AŠSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4. PROPAGACE PROJEKTU 

WEBOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky www.sportujveskole.cz poskytovaly zájemcům z řad zapojených škol, 

lektorů, rodičů i veřejnosti kompletní informační servis. Elektronickou podporu uvítali 

především lektoři, kteří mohli díky webovým stránkám kdykoliv používat návody pro tvorbu 

náplně hodin tak, aby lekce byla pro děti co nejvíce zábavná a atraktivní.  

 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE 

V listopadu uspořádala AŠSK dva informační semináře pro zástupce škol. Semináře byly 

realizovány v Praze pro školy z českých krajů a v Holešově pro školy z Moravy a Slezska. 

Účastníci seminářů obdrželi informace o pravidlech projektu, byli seznámeni s průběhem 

administrace a novinkách na rok 2020, především pak připravované online databázi 

projektu. Každý účastník semináře byl obdarován tištěnou Metodikou MŠMT. 

 
 

http://www.sportujveskole.cz/
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Seminář Sportuj ve škole 
21. 11. 2019, Holešov 
Foto: Anna Skopalová 

TIŠTĚNÁ MEDIA 

Informace o projektu "Sportuj ve škole" byly zveřejňovány v časopise školního sportu s 
názvem “DO TOHO!”.  

 

ČLENOVÉ AŠSK 

Informace o projektu byly průběžně komunikovány do široké členské základny AŠSK. 

Významnou úlohu sehrály především krajské a okresní rady AŠSK a krajští garanti Sportuj 

ve škole. Díky nim byly informace o projektu přenášeny do jednotlivých regionů, do 

konkrétních škol, ke konkrétním osobám, a to k ředitelům a lektorům zúčastněných škol. 

Tuto přímou komunikaci považuje řídicí tým za nezastupitelnou a za jednu z důležitých 

součástí realizace projektu: školy komunikovaly s osobami, které působily či působí 

v jednotlivých krajích jako ředitelé a učitelé a disponují znalostí místní školní problematiky. 
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Lekce pohybových aktivit Sportuj ve škole 
Foto: AŠSK 

6.2.5.  INFORMAČNÍ PODPORA ZE STRANY AŠSK 

V souladu s „Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace“ na projekt SVŠ působil na úrovni 

republikového vedení AŠSK řídicí tým projektu (ŘT). Členové ŘT průběžně vyhodnocovali 

průběh projektu, činnost škol a upravovali podmínky průběhu projektu. O všech opatřeních 

následně byly následně informovány krajské a okresní rady AŠSK a krajští garanti, kteří 

předávali informace do zapojených škol. 

 

Současně byli během celého roku účastníkům projektu nepřetržitě k dispozici vedoucí 

projektu a administrátoři pro případné telefonické a emailové dotazy: tyto osoby společně 

řešily situace, týkající se jak administrace, tak průběhu cvičení na jednotlivých školách. 

Způsob a intenzita komunikace, forma administrace a její prezentace byly ze strany 

účastníků projektu hodnoceny velmi kladně; veškeré připomínky lektorů a ředitelů škol byly 

projektovým týmem vždy registrovány a projednány na pravidelných poradách. Důležité 

informace a novinky školy obdržely formou pravidelných informačních emailů. 

 

V jednotlivých krajích České republiky působili krajští garanti projektu „Sportuj ve škole“. 

Hlavní náplní jejich práce bylo informovat školy o možnosti zapojení do projektu, řešení 

konkrétních situací spojených nejčastěji s administrací a také evaluační činnost při 

návštěvách hodin pohybových aktivit.  
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6.2.6. ZPĚTNÁ VAZBA ÚČASTNÍKŮ 

Z evaluačních dotazníků, které školy vyplňovaly na konci roku 2019, vzešlo mnoho 

zajímavých podnětů, pochval i připomínek k fungování projektu. Tyto podněty byly použity 

pro úpravy webových stránek, pro úpravu způsobu komunikace s účastníky projektu, pro 

tvorbu nové formy administrace a sloužily jako podklady pro přípravu závěrečné zprávy.  

6.2.7. ZÁVĚR 

Druhý funkční rok projektu „Sportuj ve škole“ uzavřelo 925 základních škol s velmi dobrým 

pocitem: s pocitem uspokojení při vytváření a posilování pozitivního vztahu dětí 

k pohybovým aktivitám a ke sportu v nejmladším školním věku. Účastnické školy v počtu 

téměř jeden tisíc kladně ocenily další posun, co se administrativního vedení projektu týče: 

navíc AŠSK v dalším období při předpokládaném spuštění on-line databáze předpokládá 

výrazné zjednodušení a zpřehlednění celé organizace programu. Mezi kladnými ohlasy při 

hodnocení průběhu projektu zní nejhlasitěji hodnocení ředitelů škol, kteří vyzdvihli jak 

pravidelné vyplácení odměn lektorům, tak i doplnění sportovního vybavení škol o zaslané 

sportovní pomůcky. Největším bonusem projektu se však opět jeví vytváření a posilování 

pozitivního vztahu dětí k volnočasovému pohybu. Účastníky lekcí byly děti 1. stupně škol 

bez ohledu na jejich výkonnost; primární emocí cvičících dětí byly radost a nadšení ze 

společně absolvovaných aktivit, a to napříč třídami i ročníky prvního stupně školy. Díky 

pečlivé přípravě lekcí ze strany lektorů byly realizované aktivity dětmi hodnoceny jako 

atraktivní a zábavné.  

 

Projektový tým společně s řediteli škol považuje program Sportuj ve škole za efektivní 

nástroj, jak přilákat děti v mladším školním věku nenásilným způsobem k pravidelným 

pohybovým aktivitám. Dobrovolná účast dětí při sportovních lekcích představuje dle názoru 

řady ředitelů škol optimální cestu ke zlepšení pohybové gramotnosti dětí. Ze strany lektorů 

i ředitelů zazněly opakovaně návrhy na vytvoření navazujícího projektu volnočasového 

sportování ve školním prostředí pro žáky 2. stupně základních škol. Projekt Sportuj ve škole 

2019 byl vyhodnocen jako úspěšný a žádoucí co do podpory rozvoje pohybových aktivit 

všech žáků. 
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Seminář Center sportu 
13. - 18. 9. 2019, Lienz 
Foto: AŠSK 

 SEMINÁŘ CENTER SPORTU 

V roce 2019 došlo k zásadní změně v místě konání semináře – z chorvatského přímořského 

letoviska Rabac se vedoucí Center Sportu přesunuli do rakouského městečka Lienz 

v tyrolských Alpách. Moře sice účastníkům semináře chybělo, ale krásné slunné počasí a 

dech beroucí výhledy na vrcholky Alp stesk po mořském vzduchu brzy zahnaly. Nové místo 

přineslo nové zážitky, zkušenosti i možnosti seznámit se s novými sporty. 

Počáteční obavy z neznámých aktivit v horské prostředí vystřídalo nadšení a radost 

z překonání vlastních limitů. Účastníci semináře si vyzkoušeli nové sportovní činnosti, 

kterých si doma jen tak neužijí: projížďky na koloběžkách v oblasti Lavant, kterou lemuje 

řeka Dráva, lezení na ferratách různých obtížností nebo sjíždění řeky Isel. Seminář proběhl 

ve velmi přátelském a sportovně naladěném duchu.  
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7.1. PROJEKT CENTRA SPORTU 

 

V roce 1995 se AŠSK ČR zapojila do projektu MŠMT – Centra sportu při základních a 

středních školách a školských zařízeních. Centra sportu při školních sportovních klubech 

AŠSK ČR nabízejí 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 žáci, kteří sport neprovozují 

pravidelně. Prioritou Centra sportu je zabezpečení pravidelných pohybových činností dětí 

a mládeže, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Centra sportu jsou 

akceschopná, svojí činností přitažlivá a nezastupitelná, a velmi často fungují již bez 

finančních dotací AŠSK ČR. Odborná kvalifikovanost učitelů a trenérů přispívá k funkčnosti 

sportovních kroužků v rámci Center sportu.  

 

AŠSK ČR vybírala v minulých letech taková školská zařízení, která nejlépe splňují zadané 

požadavky pro přijetí do projektu. Ve výběrovém řízení byly preferovány takové školní 

sportovní kluby, jejichž činnost evokuje zájem dětí o aktivní zapojení v oblasti sportu, a 

jejichž cílem je, aby se tyto školy a školská zařízení staly vzorem pro ostatní školní sportovní 

kluby sdružené v našem spolku. AŠSK ČR vybavuje školy sportovním materiálem tak, aby 

jejich nabídka činnosti byla pestrá a odpovídala novým trendům ve sportovním prostředí. 

Prioritou Asociace je vytvářet a podporovat základnu pravidelných sportovních aktivit a 

nabízet tak plnohodnotné využití volného času nejen dětí a mládeže. 

 

Příslušné školní sportovní kluby, které získaly statut Centra sportu, splnily jednu z podmínek 

k přijetí do projektu, a tou je podpora vedení školského zařízení a zřizovatele (obec, město 

nebo kraj). Podpora spočívá v bezplatném užívání sportovního zázemí a v oblasti 

přidělování grantů s určením čerpání finančních prostředků na jejich činnost. Významnou 

podporu představují finanční dotace AŠSK ČR ve výši 180.000, - pro školní sportovní klub, 

poskytované v průběhu tří let. Klubové příspěvky, které Centra sportu pravidelně od svých 

členů vybírají, navyšují rozpočet školního sportovního klubu. 

 

Od roku 1995 vzniklo 175 Center sportu AŠSK ČR. Od roku 2019 je v rámci projektu finančně 

a materiálně podporováno 22 Center sportu. Od roku 2018 nebylo bohužel v rámci 

Rozhodnutí o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Asociaci podpořeno 

zřízení nových Center sportu; z tohoto důvodu nebylo realizováno výběrové řízení pro nové 

zájemce z řad škol. Stávající Centra sportu budou rozhodnutím Výkonného výboru finančně 

podpořena dle projektových podmínek do roku 2020. 
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Mapa: Počty podpořených Center sportu (CS) dle jednotlivých krajů v letech 1995–2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka: Centra sportu podporovaná do roku 2020 

 
 

Centra sportu podporovaná do roku 2019 
 

154 HKR 
516/14 

Miroslav Rücker 
Základní škola 
Rokytnice 
v Orlických horách 
Školní 232 
517 61 Rokytnice 
v Orlických horách 

Florbal, atletika, stolní tenis, kondiční cvičení 2016–19 

155 JIM 
669/06 

Zdeněk Mička 
Základní škola 
Znojmo 
Mládeže 3 
669 02 Znojmo 

posilování, stolní tenis, fotbal, futsal, plavání, 
florbal, atletika, odbíjená, basketbal, tenis, 
stolní tenis 

2016–19 

156 PHA 
150/06 

Jana Civínová 
ZŠ Praha 13 
Janského 2189 
155 00 Praha 13 

florbal, basketbal, badminton, sálová kopaná, 
desetiboj, atletika, brännball 

2016–19 
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157 PLZ 
337/18 

Pavel Souček 
Základní škola a 
Mateřská škola 
Radnice 
Sídliště 591 
338 28 Radnice 

lehká atletika, lacross, miniházená, pohybové 
hry, sportovní hry, turistika, minivolejbal, 
odbíjená, košíková, florbal, vybíjená, házená, 
malé formy fotbalu 

2016–19 

158 UST 
412/01 

Mgr. Pavla 
Živnůstková 
Základní škola 
Litoměřice 
Havlíčkova 32 
412 01 Litoměřice 

atletika, florbal, turistika, sportovní hry 
(košíková, házená, volejbal), gymnastika 

2016–19 

159 LIB 466/25 Mgr. Petra 
Kahanová 
Základní škola 
Jablonec nad Nisou 
Liberecká 26 
466 01 Jablonec nad 
Nisou 

florbal, minivolejbal, volejbal, miniházená, rope 
skiping 

2016–19 

160 KVA 
360/05 

Mgr. Jiří Matocha 
Základní škola 
Karlovy Vary 
Konečná 25 
360 05 Karlovy Vary 

florbal, basketbal, tenis, míčové hry 2016–19 

161 PHA 
100/26 

Martin Draganovský 
Základní škola U 
Obory 
Vachkova 630 
104 00 Praha 10 

sportovní hry, sportovní příprava, miniházená, 
softbal, pohybové činnosti: cykloturistika, 
turistika, vodní turistika, lezení na skalách, 
lezení na umělé stěně, in-line bruslení, lyžování, 
snowboarding 

2016–19 

 
Centra sportu podporovaná 2020 

 
162 STC 

256/17 
Mgr. Michal Franěk 
Základní škola a 
mateřská škola 
Benešov 
Na Karlově 372 
256 01 Benešov 

tanečky sportovky, florbal, atletika, korfbal, 
vybíjená 

2017–20 

163 MSL 
746/38 

Mgr. Přemysl Novák 
Základní škola Opava 
Otická č. 18 
746 01 Opava 1 

basketbal, florbal, atletika, gymnastika, 
volejbal, tenis, sportovní hry 

2017–20 

164 ZLN 
767/14 

Mgr. Svatava 
Ságnerová 
Tauferova SOŠ 
veterinární Kroměříž 
Koperníkova 1429 
767 01 Kroměříž 

atletika, volejbal, florbal, kin-ball, kondiční 
cvičení, posilování, minikopaná, silový čtyřboj, 
šplh, bowling 

2017–20 

165 KVA 
350/21 

Mgr. Jan Forst 
3. ZŠ Cheb 
Malé náměstí 3 
350 02 

sportovní hry, cyklo-turistický oddíl, házená, 
kondiční cvičení 

2017–20 

166 JIC 390/32 Mgr. Petr Švejda 
Základní škola 
Sezimovo Ústí 

volejbal, sportovní hry, sportovní gymnastika, 
softball, kopaná, orientační běh, mažoretky, 
roztleskávačky 

2017–20 
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Školní náměstí 628 
391 02 Sezimovo 
Ústí 

167 LIB 460/33 Mgr. Jan Šíma 
ZŠ Ještědská Liberec 
Ještědská 354/88 
460 08 Liberec 8 

florbal, rope skipping, průprava míčových her, 
plavání 

2017–20 

168 JIM 
664/17 

Mgr. Ivana Tesařová 
Základní škola a 
mateřská škola 
Pozořice 
U Školy 386 
664 07 Pozořice 

moderní balet, míčové hry, florbal, sportík, 
zdravotní TV 

2017–20 

169 JIC 390/12 Mgr. Eva Marková 
Základní škola a 
Mateřská škola 
Tábor 
Husova 1570 
390 02 Tábor 

florbal, kopaná, odbíjená, košíková, lehká 
atletika, sportovní gymnastika, všeobecná 
průprava + zumba, bruslení, softbal, lyžování, 
snowboarding 

2017–20 

170 PHA 
110/07 

Mgr. Dagmar 
Wegnerová 
ZŠ Brána jazyků 
Uhelný trh 4 
110 00 Praha 1 

aikido, lezení, sportovní hry, fotbal, florbal, 
sportovní tanec 

2017–20 

171 JIM 
600/09 

Mgr. Roman Sýkora 
Základní škola 
Bosonožská 
Bosonožská 9 
625 00 Brno 

florbal, korfbal, nohejbal, míčové hry, Sportík, 
atletika, lyžování 

2017–20 

172 KVA 
350/20 

Mgr. Martin Kejř 
Základní škola 
Kamenná Aš 
352 01 Aš 

golf, míčové a pohybové hry, badminton, 
atletika, gymnastika, volejbal 

2017–20 

173 LIB 513/02 Mgr. Tomáš Špinka 
Středisko pro volný 
čas dětí a mládeže 
Turnov 
Husova 77 
511 01 Turnov 

plavání, netradiční sporty, florbal, judo, šerm 2017–20 

174 PHA 
100/05 

Mgr. Michal Tomáš 
Základní škola Bratří 
Jandusů 
Náměstí Bří Jandusů 
2/38 
104 00 Praha 10 

atletika, florbal, fitness trampolínky, 
miniházená, kompenzační posilování, popbalet, 
míčové hry, dívčí fotbal, parkour, stolní tenis 

2017–20 

175 PLZ 
317/18 

Mgr. Lucie 
Hroudová 
DDM Stod 
Nádražní 722 
333 01 Stod 

aerobik, overbaly, step, stolní tenis, atletika, 
volejbal, basketbal, florbal 

2017–20 
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 MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  

 

Mezinárodní federace školního sportu (ISF 

International School Sport Federation) je organizací, 

která sdružuje téměř sto národních asociací 

rozprostřených na pěti kontinentech. Je členem GAISF 

(General Association of International Sports 

Federations) a je oficiálně uznána Mezinárodním 

olympijským výborem.  

Asociace školních sportovních klubů České republiky 

je oficiálním zástupcem za Českou republiku v 

Mezinárodní federaci školního sportu ISF 

(International Sport School Federation). 

 AŠSK na základě pověření ISF zajišťuje účast svých zástupců – škol, rozhodčích a členů 

příslušných mezinárodních technických komisí.  AŠSK ČR vyslala v roce 2019 na školní 

mistrovství světa ISF celkem čtyři delegace na zahraniční výjezdy. 

Každá mezinárodní soutěž umožnila účastníkům jednak porovnat své sportovní výkony 

s ostatními zeměmi; jednak jim umožnila setkat se s lidmi z celého světa, poznat různé 

kulturní zvyky a reprezentovat naši zemi, své město i svou školu.  

 

8.1. SOUTĚŽE ISF S ČESKOU ÚČASTÍ 

 ISF WSC Athletics 2019, 28. 2. – 8. 3. 2019, Split, Chorvatsko 

V kategorii tzv. „selected“ týmů skončili chlapci z Gymnázia Ludvíka Daňka z Brna na 14. 

místě, děvčata ze stejné školy pak na místě 12.   

V kategorii školních družstev se v kategorii chlapců umístili na 20. místě reprezentanti 

Gymnázia Třinec, děvčata z Gymnázia Mozartova, Pardubice obsadila 16. místo. 

 ISF WSC Basketball, 2. – 7. 4. 2019, Heraklion, Řecko 

Družstvo chlapců z Gymnázia Písek skončilo na 10. místě, tým dívek ze SOŠ pro 

administrativu Praha, obsadil 25. příčku. 

 ISF WSC Football, 6. – 14. 4. 2019, Bělehrad, Srbsko 

Českou republiku reprezentovali chlapci z Gymnázia nad Štolou, kteří skončili na 5. místě, 

děvčata z Gymnázia a SOŠ Staré Město dosáhla celkově na 6. místo. 

 ISF WSC Swimming, 18. – 23. 5. 2019, Brazílie, Rio de Janeiro 

Osmičlenná výprava Střední průmyslové školy Resslova, Ústí nad Labem se umístila 

v celkovém pořadí na 9. místě. V individuálním hodnocení se hned dva ústečtí plavci stali 

středoškolskými mistry světa.  
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ISF WSC Football  
6. – 14. 04. 2019, Bělehrad, Srbsko 
Foto: Mgr. Ivana Černohorská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH JEDNÁNÍCH 

8.2.1. ISF GENERAL ASSEMBLY 

V závěru měsíce června 2019 proběhlo v marockém Agadiru setkání zástupců asociací 

školního sportu z celého světa - General Assembly International School Sport Federation 

(GA ISF) se zúčastnilo celkem 83 zástupců členských zemí, kteří jednali o budoucnosti této 

organizace a jejím směřování v dalších letech. Českou republiku zastupovali prezidentka 

AŠSK ČR Mgr. Svatava Ságnerová a PaedDr. Jaroslav Koukal, člen technické komise atletiky 

ISF; za Slovenskou asociaci sportu na školách se jednání zúčastnil její prezident PaedDr. 

Marian Majzlík, PhD. 

V sobotu 29. 6. 2019 se konala schůzka 26 evropských členských zemí, jejichž představitelé 

projednali zejména budoucí existenci a vznik samostatné organizace Europe ISF: tento krok 

odsouhlasila naprostá většina přítomných členů.  

V neděli 30. 6. 2019 se uskutečnilo mimořádné Valné shromáždění GA ISF, kterého se 

zúčastnilo 83 delegátů s hlasem rozhodujícím: jednání proběhlo dle avizovaného programu  

a zahájení se zúčastnil marocký ministr školství Saaid Amzazi. GA projednalo následující 

body: 

a) bylo přijato 10 nových členských zemí ISF (6 z Afriky, 3 z Asie a evropská Litva); 

b) proběhla prezentace kandidátů na uspořádání Gymnaziády 2022 (Rusko, 

Ázerbájdžán, Francie a Srbsko); 

c) byl schválen rozpočet za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019; 

d) byla schválena tzv. sportovní politika ISF pro následující období, která se týká mj. 

počtu a účasti školních týmů na Světových mistrovstvích škol; 

e) byly schváleny nové stanovy ISF. 
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ISF EUROPE MEETING 

12. – 15. 12. 2019, Istanbul, Turecko 
Foto: ISF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. ISF EUROPE MEETING 

Ve dnech 12.- 15. prosince 2019 se v tureckém Istanbulu uskutečnilo jednání o založení 

evropské sekce ISF European School Sport Federation ESSF (Evropské federace školního 

sportu). Českou delegaci tvořili zástupci Asociace školních sportovních klubů ČR: Mgr. 

Svatava Ságnerová (prezidentka spolku) a Jaroslav Koukal, člen technické komise v atletice 

ISF.     

 

Po celý pracovní den probíhalo jednání v plénu: setkání zahájil Omur Karakullukcu, 

prezident TOSF (Turecké federace školního sportu) a následně jednotlivé části moderoval 

viceprezident ISF pro Evropu Nicos Megalemos. Delegáti obdrželi na místě první verzi 

Stanov nově vznikající organizace. S příspěvky vystoupil mj. i Hrvoje Čustonja, generální 

sekretář ISF: informoval o finanční podpoře kontinentálním článkům ISF a o vytvoření 

optimálních podmínek pro dobrou spolupráci těchto organizací. Přítomné státy se staly 

zakládajícími členy nového subjektu: jsou jimi Itálie, Bulharsko, Česká republika, Rusko, 

Arménie, Řecko, Kypr, Malta, Turecko, Chorvatsko, Anglie, Severní Makedonie a 

zprostředkovaně Slovensko, Izrael a Belgie. Nový subjekt bude zaregistrován na Kypru na 

začátku roku 2020, jeho orgány budou General Assembly of ESSF (Valné shromáždění) a 11-

ti členný Executive Committee of ESSF (Výkonný výbor). 
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 MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU DO TOHO! 

Časopis DO TOHO! představuje elektronické informační médium, kterým AŠSK ČR 

prezentuje svou školní a mimoškolní sportovní činnost na školách v celé České republice. 

Lze v něm nalézt zprávy a reportáže ze sportovních soutěží i informace o zajímavých 

aktivitách na jednotlivých školách. Zároveň je možné si v magazínu přečíst rozhovory s 

učiteli tělesné výchovy či dalšími pracovníky, kteří organizují pohybové aktivity školáků a 

školaček. Tištěnou verzi časopisu rozesílá AŠSK ČR pravidelně všem svým okresním a 

krajským radám i svým partnerům. Redakční rada se snaží podávat informace čtivou 

formou, která by mohla zaujmout čtenáře jak z řad učitelů, tak z řad studentů: každé číslo 

obsahuje např. rozhovor se sportovní hvězdou. Na 

webových stránkách AŠSK ČR (www.assk.cz) je 

vždy ke stažení aktuální verze, v archivu pak 

naleznete všechna čísla předcházející.  

 

V roce 2019 bylo vydáno celkem pět čísel časopisu DO TOHO! – hlavními tvářemi magazínu 

byli čeští sportovci Maxim Habanec, Barbora Seemanová, Jan Bořil, Eva Rendlová a Lukáš 

Krpálek.  

 

 

Ukázky všech pěti čísel  
 

  

http://www.assk.cz/
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 EKONOMIKA – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

AŠSK ČR měla v roce 2019 jako hlavní zdroje příjmů již tradičně finanční prostředky, určené 

na uskutečnění Veřejně prospěšných programů (VPP), které vypsalo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy pro oblast mládeže.  

Jednání na MŠMT v roce 2018 vedla k navýšení dotace pro AŠSK v roce 2019 – MŠMT po 

roční zkušenosti potvrdilo AŠSK ČR jako správce projektu „Sportuj ve škole“, který je určen 

základním školám. Do tohoto projektu se v roce 2019 aktivně zapojilo 925 škol, jejichž 

činnost byla v rámci tohoto projektu podpořena částkou 49 mil. Kč.  

Některé doposud podporované aktivity AŠSK hodnotící komise MŠMT v roce 2019 

nedoporučila financovat, proto AŠSK byla nucena dotovat tyto aktivity z jiných zdrojů a z 

finanční rezervy z let minulých. Jednalo se o Centra sportu s podporou, o výjezdy na 

mezinárodní akce ISF a také z části o podporu soutěží typu C (financování nepodpořených 

soutěží) a činnosti Okresních rad a Krajských rad (bankovní poplatky). 

 

AŠSK ČR v roce 2019 zefektivnila využití získaných prostředků udržením nízkých provozních 

nákladů. Po ukončení spolupráce s agenturou IMA na projektu SLZŠ v roce 2018 realizovali 

veškeré aktivity pořadatelé a dobrovolní pomocníci z řad pořádajících škol: tím došlo i 

v roce 2019 k úsporám v řádu miliónů korun, které mohly být následně použity v jiných 

projektech. Pokračovala podpora činnosti Okresních rad a Školních sportovních klubů (ŠSK) 

formou navrácení plné částky vybraných členských příspěvků na úrovni okresů, čímž se 

zvýšil objem využitelných peněžních prostředků přímo Školními sportovními kluby cestou 

Okresních rad.  

 

Byly realizovány další kroky k udržení podpory našich partnerů ve školním prostředí (Gala 

a.s., Necy e-florbal, Sabe a BK Tour), a to jednak přímou podporou soutěží, jednak 

nabídnutou a realizovanou výraznou slevou při nákupu zboží a služeb členskými školami 

AŠSK ČR od těchto partnerů. V současné době je zřejmé, že bez vyhledávání nestátních 

organizací a firem jako partnerů AŠSK ČR se nemůže podařit pokrýt všechny nezbytné 

výdaje, protože některé služby a činnosti ze státních prostředků hradit nelze. Z toho důvodu 

je třeba každoročně v rozpočtu AŠSK ČR vytvořit nestátní zdroje zhruba v objemu cca 6–7 

milionů Kč.   

 

AŠSK ČR bude i nadále pokračovat ve správně nastartované spolupráci i s ostatními subjekty 

a spolky v oblasti tělovýchovy a sportu v ČR. Tímto způsobem můžeme zajistit další zdroje 

pro rozvoj naší organizace.  

 

Výsledek hospodaření za rok 2019 odráží nutnost financování některých aktivit, které 

MŠMT finančně nepodpořilo. Jedná se o aktivity, kterými jsou projekt Centra sportu, 

seminář CS v Rakousku, náklady na bankovní poplatky OR a KR rad, část nákladů na podporu 

C soutěží na okresní, krajské a republikové úrovni. Tyto náklady běžně dosahují částky 
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kolem 7 mil. Kč. Část nákladů se podařilo během roku 2019 snížit, část nákladů se podařilo 

zaplatit z jiných příjmů. Uvedený kladný hospodářský zisk je tvořen převážně 

z nevyčerpaných dotačních prostředků, které nebylo možné vyčerpat jiným způsobem. 

AŠSK žádala během roku 2019 dvakrát o přesun prostředků MŠMT tak, aby bylo možné tyto 

prostředky použít v jiné oblasti výdajů, ale souhlasné stanovisko nebylo Asociaci uděleno. 

Následné vratky na účet MŠMT se z tohoto důvodu promítnou v účetnictví AŠSK až v roce 

2020, což pravděpodobně zapříčiní v roce 2020 záporný hospodářský výsledek organizace. 
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 STATISTICKÉ INFORMACE 

Tabulka: Registrované a pracující školní sportovní kluby rozdělené dle krajů: 
 

Kraj Číslo Počty klubů Počet členů 

Královéhradecký kraj 

Hradec Králové 500 43 452 

Jičín 506 21 1508 

Náchod 547 26 557 

Rychnov nad Kněžnou 516 30 1184 

Trutnov 541 36 1049 

Celkem  156 4750 

    

Jihočeský kraj    

Jindřichův Hradec 377 31 940 

Prachatice 383 5 105 

Písek 397 25 364 

Strakonice 386 24 272 

Tábor 390 42 2342 

České Budějovice 370 21 220 

Český Krumlov 381 21 295 

Celkem  169 4538 

    

Jihomoravský kraj 

Blansko 678 28 606 

Brno-město 600 73 2669 

Brno-venkov 664 48 1059 

Břeclav 690 18 901 

Hodonín 695 29 819 

Vyškov 682 25 491 

Znojmo 669 29 1032 

Celkem  250 7577 

    

Karlovarský kraj 

Cheb 350 28 1062 

Karlovy Vary 360 36 1453 

Sokolov 356 27 630 

Celkem  91 3145 

    

Liberecký kraj 

Jablonec nad Nisou 466 32 2177 

Liberec 460 47 4174 

Semily 511 38 1823 

Česká Lípa 470 27 1273 

Celkem  144 9447 
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Moravskoslezský kraj Číslo Počty klubů Počet členů 

Bruntál 792 18 1474 

Frýdek-Místek 738 59 8009 

Karviná 733 15 509 

Nový Jičín 741 43 2477 

Opava 746 49 3215 

Ostrava 700 27 876 

Celkem  211 16560 

    

Olomoucký kraj 

Jeseník 790 16 541 

Olomouc 770 26 332 

Prostějov 796 30 772 

Přerov 750 31 1366 

Šumperk 787 21 851 

Celkem  124 3862 

    

Pardubický kraj 

Chrudim 537 9 706 

Pardubice 530 26 991 

Svitavy 568 35 3372 

Ústí nad Orlicí 560 32 1694 

Celkem  102 6763 

    

Hl. m. Praha 

Praha 1 110 9 838 

Praha 10 100 22 2149 

Praha 2 120 0 0 

Praha 3 130 7 483 

Praha 4 140 20 885 

Praha 5 150 26 1072 

Praha 6 160 13 969 

Praha 7 170 5 146 

Praha 8 180 7 99 

Praha 9 190 17 1009 

Celkem  126 7650 

    

Plzeňský kraj    

Domažlice 344 16 1035 

Klatovy 339 19 653 

Plzeň-jih 317 10 601 

Plzeň-město 300 41 3008 

Plzeň-sever 305 14 403 

Rokycany 337 16 678 

Tachov 347 13 1253 

Celkem  129 7631 
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Středočeský kraj Číslo Počty klubů Počet členů 

Benešov 256 14 537 

Beroun 266 0 0 

Kladno 272 30 1112 

Kolín 280 24 1758 

Kutná Hora 284 18 1031 

Mladá Boleslav 293 34 1068 

Mělník 276 13 479 

Nymburk 288 14 176 

Praha-východ 250 10 93 

Praha-západ 252 2 31 

Příbram 261 23 2758 

Rakovník 269 25 488 

Celkem  207 9531 

    

Ústecký kraj 

Chomutov 430 31 799 

Děčín 405 17 1139 

Litoměřice 410 19 904 

Louny 438 18 1986 

Most 434 7 148 

Teplice 415 19 1483 

Ústí nad Labem 400 29 1158 

Celkem  140 7617 

    

Kraj Vysočina 

Havlíčkův Brod 580 31 2549 

Jihlava 586 39 3360 

Pelhřimov 393 27 3112 

Třebíč 674 36 2873 

Žďár nad Sázavou 591 39 3285 

Celkem  172 15179 

    

Zlínský kraj 

Kroměříž 767 27 900 

Uherské Hradiště 686 43 1380 

Vsetín 755 32 939 

Zlín 760 36 777 

Celkem  138 3996 

    

Česká republika  2159 108246 

    

* data zpracována k: 19. 2. 2020    
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Tabulka: Počty školních sportovních klubů na jednotlivých typech škol a školských 
zařízení 
 

Kraj ZŠ GY SOŠ SOU DDM Jiné Celkem 

Královehradecký kraj        

Hradec Králové 29 3 8 0 2 1 43 

Jičín 15 3 3 0 0 0 21 

Náchod 20 3 2 1 0 0 26 

Rychnov nad Kněžnou 23 2 5 0 0 0 30 

Trutnov 25 4 6 0 0 1 36 

Celkem 112 15 24 1 2 2 156 

        

Jihočeský kraj        

Jindřichův Hradec 22 2 5 2 0 0 31 

Prachatice 5 0 0 0 0 0 5 

Písek 15 2 7 0 1 0 25 

Strakonice 17 1 6 0 0 0 24 

Tábor 26 3 10 1 1 1 42 

České Budějovice 14 4 3 0 0 0 21 

Český Krumlov 18 2 1 0 0 0 21 

Celkem 117 14 32 3 2 1 169 

        

Jihomoravský kraj        

Blansko 19 3 6 0 0 0 28 

Brno-město 48 11 12 1 0 1 73 

Brno-venkov 40 5 3 0 0 0 48 

Břeclav 13 3 2 0 0 0 18 

Hodonín 26 2 1 0 0 0 29 

Vyškov 20 2 1 0 1 1 25 

Znojmo 20 2 5 1 1 0 29 

Celkem 186 28 30 2 2 2 250 

        

Karlovarský kraj        

Cheb 20 4 2 0 2 0 28 

Karlovy Vary 24 2 9 0 0 1 36 

Sokolov 23 1 3 0 0 0 27 

Celkem 67 7 14 0 2 1 91 

        

Liberecký kraj        

Jablonec nad Nisou 25 3 4 0 0 0 32 

Liberec 32 3 11 0 1 0 47 

Semily 29 3 5 0 1 0 38 

Česká Lípa 20 2 5 0 0 0 27 

Celkem 106 11 25 0 2 0 144 
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Moravskoslezský kraj ZŠ GY SOŠ SOU DDM Jiné Celkem 

Bruntál 12 2 4 0 0 0 18 

Frýdek-Místek 46 4 8 0 0 1 59 

Karviná 8 5 2 0 0 0 15 

Nový Jičín 34 4 4 0 0 1 43 

Opava 39 3 5 1 0 1 49 

Ostrava 24 1 2 0 0 0 27 

Celkem 163 19 25 1 0 3 211 

        

Olomoucký kraj        

Jeseník 12 0 3 0 0 1 16 

Olomouc 17 6 2 1 0 0 26 

Prostějov 18 4 8 0 0 0 30 

Přerov 17 4 9 0 0 1 31 

Šumperk 16 1 3 0 1 0 21 

Celkem 80 15 25 1 1 2 124 

        

Pardubický kraj        

Chrudim 5 2 2 0 0 0 9 

Pardubice 22 3 1 0 0 0 26 

Svitavy 27 4 2 0 1 1 35 

Ústí nad Orlicí 23 5 3 1 0 0 32 

Celkem 77 14 8 1 1 1 102 

        

Hl. m. Praha        

Praha 1 6 3 0 0 0 0 9 

Praha 10 18 2 1 0 1 0 22 

Praha 3 7 0 0 0 0 0 7 

Praha 4 14 4 1 0 0 1 20 

Praha 5 21 5 0 0 0 0 26 

Praha 6 11 1 1 0 0 0 13 

Praha 7 4 0 0 0 1 0 5 

Praha 8 3 1 3 0 0 0 7 

Praha 9 13 2 2 0 0 0 17 

Celkem 97 18 8 0 2 1 126 

        

Plzeňský kraj        

Domažlice 12 1 2 1 0 0 16 

Klatovy 16 1 2 0 0 0 19 

Plzeň-jih 8 1 0 0 1 0 10 

Plzeň-město 26 6 8 1 0 0 41 

Plzeň-sever 11 1 1 0 1 0 14 

Rokycany 13 1 0 0 1 1 16 

Tachov 11 2 0 0 0 0 13 

Celkem 97 13 13 2 3 1 129 
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Středočeský kraj ZŠ GY SOŠ SOU DDM Jiné Celkem 

Benešov 9 2 3 0 0 0 14 

Kladno 22 3 5 0 0 0 30 

Kolín 19 1 4 0 0 0 24 

Kutná Hora 16 2 0 0 0 0 18 

Mladá Boleslav 25 3 5 1 0 0 34 

Mělník 10 2 1 0 0 0 13 

Nymburk 8 1 3 1 1 0 14 

Praha-východ 7 2 0 0 1 0 10 

Praha-západ 2 0 0 0 0 0 2 

Příbram 19 3 1 0 0 0 23 

Rakovník 17 2 5 1 0 0 25 

Celkem 154 21 27 3 2 0 207 

        

Ústecký kraj        

Chomutov 24 2 4 0 0 1 31 

Děčín 13 2 2 0 0 0 17 

Litoměřice 16 2 1 0 0 0 19 

Louny 15 1 2 0 0 0 18 

Most 6 1 0 0 0 0 7 

Teplice 13 2 4 0 0 0 19 

Ústí nad Labem 23 2 3 0 0 1 29 

Celkem 110 12 16 0 0 2 140 

        

Vysočina        

Havlíčkův Brod 21 4 4 0 2 0 31 

Jihlava 26 3 7 0 2 1 39 

Pelhřimov 22 3 2 0 0 0 27 

Třebíč 29 3 4 0 0 0 36 

Žďár nad Sázavou 25 5 6 0 2 1 39 

Celkem 123 18 23 0 6 2 172 

        

Zlínský kraj        

Kroměříž 18 3 6 0 0 0 27 

Uherské Hradiště 33 3 6 1 0 0 43 

Vsetín 24 3 5 0 0 0 32 

Zlín 26 2 7 0 1 0 36 

Celkem 101 11 24 1 1 0 138 

        

Česká republika 1590 216 294 15 26 18 2159 

        

*data zpracována k 19. 2. 2020        
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Tabulka: Zapojení školních sportovních klubů do jednotlivých sportovních činností 
 
Sportovní odvětví Četnost  Sportovní odvětví Četnost 

aerobic 481  šplh 788 

atletika 1684  šprtec 21 

badminton 560  tenis 273 

baseball 453  turistika 579 

basketbal 1342  triatlon 66 

biatlon 49  volejbal 1333 

euroteam 10  vybíjená 1345 

fotbal 1725  windsurfing 5 

frisbee ultimate 244  florbal 1989 

golf 58  házená 735 

hokejbal 186  plavání 728 

jóga 174  gymnastika 781 

kalanetika 54  úpoly 298 

korfbal 96  cyklistika 279 

krasobruslení 63  tanec 301 

kuželky 62  rekreační TV 253 

lakros 87  střelectví 72 

lední hokej 231  vodáctví 234 

netradiční sporty 482  zdravotní TV 317 

nohejbal 434  lyžování 728 

orientační běh 364  posilování 550 

paragliding 2  pohybové hry 902 

pohybové skladby 154  bränball 84 

požární sport 84  mažoretky 56 

přehazovaná 1038  curling 2 

ringo 622  skate+inline 52 

silový víceboj 297  pozemní hokej 21 

softball 608  squash 20 

stolní tenis 1041  horo-lezectví 88 

šachy 383  rugby 62 

 
*data zpracována k 19. 2. 2020 
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Tabulka: Přehled účastnických družstev a účastníků na soutěžích  
 
V tabulce je uveden souhrnný přehled celkového počtu uspořádaných kol jednotlivých 

soutěží, počet zúčastněných škol, počet dívek a počet chlapců včetně celkového počtu 

účastníků v okrskových, okresních a krajských kolech soutěží pořádaných AŠSK ČR v roce 

2019. Soutěže jsou rozděleny dle typů následně:  

 soutěže B jsou vyhlášeny ve Věstníku MŠMT a pořádány v celé České republice. 

 soutěže C jsou vyhlášeny AŠSK ČR a jsou pořádány dle možností a zájmu 

v jednotlivých regionech. 

 
Statistika zapojených škol a účastníků soutěží typu C za kalendářní rok 2019: 

Název 
Počet 
soutěží 

Počet 
škol 

Počet 
dívek 

Počet 
chlapců 

Počet 
účastníků 

Atletický čtyřboj kat. IV. 72 567 1268 1608 2876 

Atletický trojboj, kat. II. 109 1119 3118 3842 6960 

Badminton kat. III. 6 34 63 59 122 

Badminton kat. V. 8 62 115 128 243 

Barevný minivolejbal, kat. I., II. 8 73 321 307 628 

Basketbal 3x3 kat. VI.A 16 80 189 293 482 

Basketbal kat. III. 6 27 123 135 258 

Florbal kat. III. 260 2019 7726 14417 22143 

Házená, kat. III. 22 87 346 613 959 

Házená kat. VI.A 4 11 0 143 143 

Minifotbal kat. III. 19 169 0 1844 1844 

Nohejbal kat. III. 1 12 1 54 55 

Nohejbal kat. IV. 3 29 20 100 120 

O nejlepší pohybovou skladbu, kat. I.-V. 8 73 702 106 808 

Orientační běh III., IV. a V. 6 40 195 286 481 

Plavání V. 45 232 710 759 1469 

Plážový volejbal V. – Pohár AŠSK ČR 43 350 816 839 1655 

Přespolní běh kat. IV. 199 1700 4289 4797 9086 

Přespolní běh kat. VI.B 23 80 210 286 496 

Přespolní běh, kat. I. 10 85 178 175 353 

Přespolní běh, kat. II. 11 88 240 253 493 

Přespolní běh, kat. III. 201 1827 4850 5048 9898 

Přespolní běh, kat. V. 139 654 1601 2117 3718 

Silový čtyřboj kat. V. 61 323 511 863 1374 

Sportovní gymnastika kat. IV. 24 121 355 117 472 

Sportovní gymnastika kat. V. 9 14 45 16 61 

Stolní Tenis kat. III. 77 418 476 869 1345 

Stolní Tenis kat. IV. 131 681 860 1460 2320 

Stolní tenis kat. V. 80 374 472 896 1368 

Stolní tenis kat. VI.B 7 26 53 42 95 

Šplh, kat. V. 27 125 215 277 480 
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Štafetový pohár kat. I. 20 175 727 727 1454 

Štafetový pohár kat. II. 28 253 1268 1268 2536 

TeamGym, kat. I.-V. 1 5 50 50 100 

Volejbal kat. VI.B 10 40 239 152 391 

 

Statistika zapojených škol a účastníků soutěží typu B za kalendářní rok 2019: 

Název 
Počet 
soutěží 

Počet 
škol 

Počet 
dívek 

Počet 
chlapců 

Počet 
účastníků 

Atletický trojboj, kat. II. 109 1119 3118 3842 6960 

Basketbal kat. III. 6 27 123 135 258 

Basketbal, kat. IV. 206 1134 4931 6319 11250 

Basketbal, kat. V. 130 617 2342 3706 6048 

Florbal kat. III. 260 2019 7726 14417 22143 

Florbal, kat. II. 95 820 1480 6156 7636 

Florbal, kat. IV. 284 2314 9165 16214 25379 

Florbal, kat. V. 155 934 4265 6583 10848 

Fotbal, kat. V. 72 422 118 6014 6132 

Házená, kat. III. 22 87 346 613 959 

Házená, kat. IV. 72 346 1549 2333 3882 

Házená, kat. V. 37 136 603 952 1555 

Minifotbal – McDonald´s Cup, kat. I. 171 1280 932 13494 14426 

Minifotbal – McDonald´s Cup, kat. II. 173 1514 870 16088 16958 

Minifotbal kat. III. 19 169 0 1844 1844 

Minifotbal, kat. IV. 149 1112 1137 10743 11880 

Plavání kat. V. 45 232 710 759 1469 

Pohár rozhlasu, kat. III 200 1745 8298 8314 16612 

Pohár rozhlasu, kat. IV. 197 1715 7897 8179 16076 

Přehazovaná, kat. II. 86 554 2336 3213 5549 

Přespolní běh kat. IV. 199 1700 4289 4797 9086 

Přespolní běh kat. VI.B 23 80 210 286 496 

Přespolní běh, kat. I. 10 85 178 175 353 

Přespolní běh, kat. II. 11 88 240 253 493 

Přespolní běh, kat. III. 201 1827 4850 5048 9898 

Přespolní běh, kat. V. 139 654 1601 2117 3718 

Stolní Tenis kat. III. 77 418 476 869 1345 

Stolní Tenis kat. IV. 131 681 860 1460 2320 

Stolní tenis kat. V. 80 374 472 896 1368 

Středoškolský atletický pohár, kat. V. 134 844 3874 4867 8741 

Volejbal, kat. IV 203 1082 5852 4550 10402 

Volejbal, kat. V. 148 737 3546 3570 7116 

Vybíjená, kat. II. - otevřená 235 1717 8353 11335 19688 

*Data zpracována k 13. 2. 2019 
** Soutěže, které byly v roce 2019 zařazeny z typu C do B či naopak: Atletický trojboj, kat. II.; Basketbal kat. 

III.; Florbal kat. III.; Házená, kat. III.; Minifotbal kat. III.; Plavání kat. V.; Přespolní běh kat. III. - V.; Stolní Tenis 

kat. III. - V.  
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 ADRESÁŘ KRAJSKÝCH RAD AŠSK ČR 
HKR 
http://www.krasskhradec.cz/ 
 
IČ: 70908842 

Josef Čurda 
Achátová 1702 
509 01 Nová Paka 

JIČ 
http://krjiznicechy.assk.cz/ 
 
IČ: 708132264 

Otakar Kinšt 
Jarošovská 743 
377 01 Jindřichův Hradec 
 

JIM 
http://www.asskjim.cz/ 
 
IČ. 621591143 

Zdeněk Jadvidžák 
Gymnázium 
tř. Kpt. Jaroše 14 
658 70 Brno 
 

KVA 
http://www.assk-kv.cz/ 
 
IČ:70921784 

Bohumil Adamec 
Zahradní 43 
360 01 Karlovy Vary 
 

LIB 
http://krasskliberec.webnode.cz/ 
 
IČ: 71202102 

Leoš Bím 
Gymnázium a SOŠPg 
Jeronýmova 425/27 
460 07 Liberec 
 

MSL 
http://www.assk-msk.cz/ 
 
IČ: 70931208 

Jana Gellnerová 
B. Němcové 32 A 
746 01 Opava 
 

OLM 
http://www.soje.cz/assk/ 
 
IČ: 70938741 

Štěpán Roch 
SOŠ a SOU str. a stav. 
Dukelská 1240 
790 01 Jeseník 
 

PAR 
http://krpar.xf.cz/ 
 
 
IČ: 70924449 

Filip Patlevič 
Základní škola Studánka 
Pod Zahradami 317 
530 02 Pardubice 
 

PHA 
http://www.asskpraha.cz/ 
 
IČ: 71211195 

Ivana Černohorská 
Roháčova 30 
130 00 Praha 3 
 

PLZ 
http://www.asskplzen.cz/ 
 
IČ: 70926883 

Roman Kuběna 
U Stezky 6 
326 00 Plzeň 
 

STČ 
http://www.krajskaradastc.kvalitne.cz/ 
 
IČ: 70927278 

Zdeněk Kolda 
Pod Šachtami 294 
261 01 Příbram 
 

http://www.krasskhradec.cz/
http://krjiznicechy.assk.cz/
http://www.asskjim.cz/
http://www.assk-kv.cz/
http://krasskliberec.webnode.cz/
http://www.assk-msk.cz/
http://www.soje.cz/assk/
http://krpar.xf.cz/
http://www.asskpraha.cz/
http://www.asskplzen.cz/
http://www.krajskaradastc.kvalitne.cz/
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UST 
http://www.kr-assk-ust.cz/ 
 
IČ: 70937966 

Václav Pěkný 
ZŠ Rabasova 3282/3 
400 11 Ústí nad Labem 
 

VYS 
http://www.ddmzdar.cz/assk/ 
 
IČ: 70925186 

Luboš Straka 
Active - SVČ 
Dolní 3 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

ZLN 
http://www.asskzln.cz/ 
 
IČ: 70930139 

Svatava Ságnerová 
Tyršova 1561 
769 01 Holešov 
 

 

  

http://www.kr-assk-ust.cz/
http://www.ddmzdar.cz/assk/
http://www.asskzln.cz/
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 PARTNEŘI  
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