
Asociace školních sportovní klub  
eské republiky 

 
 
 

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 
2008 

 
 
 

 
 
 
 

Praha, duben 2009 

 

 
 





55 

OBSAH 
 

 

1. Úvodní informace Výkonného výboru ............................................................................... 7 

2 . Pohybové, sout žní a vzd lávací aktivity Asociace .......................................................... 8 

2.1. P ehled událostí celorepublikové úrovn ........................................................................ 8 

2.2 Spolupráce s institucemi státní správy a partnery .......................................................... 10 

2.3. Školní sportovní sout že ............................................................................................... 11 

2.4. Vzd lávací aktivity Asociace ........................................................................................ 16 

2.5. Projekt Centra sportu AŠSK R ................................................................................... 17 

2.6. Hry t etího tisíciletí AŠSK R  ( HTT ). ...................................................................... 18 

2.7 Mezinárodní aktivity ...................................................................................................... 19 

2.8 Sout ž 15-15-15 školních sportovních klub ................................................................. 22 

3. Ekonomika .......................................................................................................................... 23 

3.1. Zpráva o hospoda ení AŠSK R v roce 2008 ............................................................. 23 

3.2. Souhrnná zpráva Revizní komise AŠSK R ............................................................... 24 

4. Statistické informace.......................................................................................................... 25 

4.1. Registrované a pracující ŠSK........................................................................................ 25 

4.2. Po ty ŠSK na jednotlivých typech škol a školských za ízení....................................... 28

4.3. P ehled škol zapojených do projektu Centra sportu ..................................................... 31 

4.4. Zapojení ŠSK do jednotlivých druh  sportovní innost ............................................... 34 

4.5. Ú ast na školních sportovních sout žích ...................................................................... 35 

4.6. Vývoj po tu sout ží a ú astník  v AŠSK R ............................................................... 36 

5. P edsedové KR AŠSK R ................................................................................................. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7
 

1. ÚVODNÍ INFORMACE VÝKONNÉHO VÝBORU 

lenové Výkonného výboru AŠSK R (dále Asociace) p edkládají informaci o innosti naší 
organizace jako jeden z dokument , který bude tvo it materiály p edložené a projednávané 
na XIII.sn mu AŠSK R v dubnu 2009. Je možno konstatovat, že práce v uplynulém roce 
byla zam ena na napl ování hlavních cíl  naší asociace. Nosnými oblastmi innosti byl 
p edevším ekonomický úsek, všestranná pomoc nižším lánk m naší organiza ní struktury 
v jejich innosti, zajišt ní všech plánovaných sout žních i nesout žních aktivit a oblast 
dalšího vzd lávání. Pozornost byla rovn ž v nována posilování kompetencí krajských rad 
p i zachování obousm rného p enosu informací mezi nimi a centrem, jenž mj. probíhal v 
nezm n né podob  spole ných jednáních Výkonného výboru a Rady AŠSK R, dále pak 
prost ednictvím sekretá  VPP krajských rad Asociace. 

Výro ní konferencí v dubnu 2008 byla zahájena úprava organiza ní struktury s tím, že od 
za átku r.2009 dojde k odd lení funkce generálního sekretá e a práce jednatele Agentury 
Sport Scholaris s.r.o. Výkonný výbor spolu se sekretariátem AŠSK R pe liv  p ipravoval 
jednotlivé kroky k napln ní tohoto usnesení tak, aby byl zachován bezproblémový chod naší 
asociace v etn  kontakt  s nižšími lánky struktury. 

Je rovn ž pot eba vyzdvihnout uspo ádání významných vzd lávacích akcí. Srpnový seminá  
T LOPRAHA 2008, z stal pro svoji zajímavou nabídku aktuálních metodických informací 
velmi oblíbeným, o emž sv d ila hojná ú ast u itel  t lesné výchovy z celé R. 

K tradi ním podzimním seminá m pat í i vzd lávací kurz Škola hrou, který je ur en pro 
u itele I.stupn  ZŠ a seminá  p edsed  KR a OR AŠSK R, který je nezbytnou formou 
kontaktu a vzájemného p edávání informací mezi centrem a lenskou základnou. P íprav  
tohoto setkání byla v nována mimo ádná a v asná pozornost. D vodem byla již zmín ná 
snaha získání zp tné vazby k práci výkonného výboru. Tato skute nost byla  v minulém roce 
ješt  zesílena pot ebou znát názory našich spolupracovník  na základní úkoly, cíle a sm ry 
naší innosti. Vysoce je pot eba hodnotit zodpov dný p ístup všech ú astník  seminá e k 
projednání p edložených tematických okruh . Záv ry z jednání byly p ijaty formou 
závazných usnesení a výkonný výbor je ve své práci pln  respektuje. 

Výkonný výbor podporuje rozši ování nabídky kurz  DVPP od, kterých si slibuje další 
zkvalitn ní výuky TV i vedení sportovních a t lovýchovných kroužk  na školách. Ú ast 
pedagog  škol sdružených v Asociaci podporuje i zvýhodn nými ú astnickými poplatky. 

Záv rem  
Vedení AŠSK R si pln  uv domuje, že d ležitým úkolem všech lánk  organiza ní 
struktury je motivace mladé generace k dalším t lovýchovným aktivitám mj. i v oblasti 
školního sportu. Zde má svoji nezastupitelnou roli každodenní práce u itel  t lesné výchovy 
i dobrovolných pracovník , kte í nabídku zájmové t lovýchovné a sportovní innosti žák m 
a student m škol p ipravují. Okresní a krajské rady AŠSK R jsou pak t mi d ležitými 
lánky naší asociace, které na své úrovni koordinují veškeré sout žní a nesout žní aktivity 

základních a st edních škol v rozsahu své p sobnosti. Výkonný výbor si tuto skute nost pln  
uv domuje a chce i nadále vytvá et optimální podmínky pro práci základních složek AŠSK 

R.  

P ehled nejd ležit jších událostí a dopl ující údaje o naší innosti jsou uvedeny v dalších 
ástech výro ní zprávy. M ly by poskytovat všem zájemc m o spolupráci, našim 

organiza ním lánk m a budoucím partner m informace o d ní v kalendá ním roce 2008 a 
být sou asn  motivací k našim t lovýchovným aktivitám v oblasti školního sportu 
v následujícím období. 
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2 . POHYBOVÉ, SOUT ŽNÍ A VZD LÁVACÍ AKTIVITY ASOCIACE  

2.1. P EHLED UDÁLOSTÍ CELOREPUBLIKOVÉ ÚROVN  
Leden 2008 Republikové finále v plavání  ZŠ (11.-12.1. Roudnice nad Labem) 

Republikové finále ve volejbalu SŠ (25. – 27.1., Šumperk) 
 

Únor 2008 Republikové finále v házené  SŠ (5. – 7.2., Plze ) 
 

B ezen 2008 Seminá  garant  sport  AŠSK R ( 26. b ezna, Praha FTVS) 
Republikové finále ve šplhu  SŠ (27. – 28. 3., Olomouc) 
Seminá  garant  McDonald´s Cupu (27. 3., Kongresové centrum Praha) 
Schválení projekt  Hry t etího tisíciletí 2008 
 

Duben 2008 ISF Table tennis (28.3. – 4. 4. Cottonera, Malta) 
Republikové finále ve florbalu ZŠ (1. – 3. 4., Uherský Brod) 
ISF Handball 2008 (29.3. – 6. 4., Ikast-Brande, Dánsko) 
Republikové finále v silovém ty boji SŠ (17. – 18.4., Holešov) 
ISF Cross Country 2008 (22. – 27. 4., Ždár nad Sázavou) 
Finále Poháru v pohybových skladbách ZŠ (19.4., eský Dub) 
Finále Poháru ve sportovní gymnastice ZŠ a SŠ (24. – 25. 4., Frýdek-Místek) 
Výro ní konference AŠSK R (4.3. Praha) 
 

Kv ten 2008 ISF Volleyball 2008 (10. – 18. 5. , Cagliari, Itálie) 
DVPP – kurz instruktor  školní cykloturistiky (12.-16.5., P íchovice) 
DVPP – kurz instruktor  školního fotbalu (14. – 17.5., Nové M sto pod Smrkem) 
Republikové finále v basketbalu Nestlé Basket Cup ZŠ (28. – 30. 5., Jind ich v 
Hradec) 
 

erven 2008 Republikové finále v minifotbalu ZŠ (5.-6.6., Benešov) 
Republikové finále McDonald´s Cup – turnaj v minifotbalu ZŠ (9.-10.6., Jihlava) 
Republikové finále v basketbale ZŠ (13. – 15. 6. , Chrudim) 
Vyhlášení výsledk  výb rového ízení projektu Centra sportu (19.6., Praha)  
Republikové finále v atletickém ty boji ZŠ (20. – 21.6., Bílina) 
Republikové finále ve volejbalu 3 + 3 ZŠ (25. – 26. 6., Hradec Králové) 
Republikové finále Pohár rozhlasu v atletice s S (25.6., Houš ka) 
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Srpen 2008 Vyhlášení Ve ejn  prosp šných program  AŠSK R pro školní rok 2008/2009 
T LOPRAHA (27. – 30. 8., UK FTVS Praha) 
 

Zá í 2008 DVPP - kurz instruktor  školní cykloturistiky (29. 9. – 2. 10., P íchovice) 
Seminá  garant  McDonald´s Cupu (11. 9., Kongresové centrum Praha) 
 

íjen 2008 Seminá  vedoucích center sportu (7. 10. 2008, Praha) 
Seminá  všech po adatel  RF a Pohár  AŠSK R (9.10.2008, Praha) 
Školení hospodá  OR/KR a p edsed  KR (11. 10. , Praha) 
Republikové finále Corny – st edoškolský atletický pohár (12. – 13. 10., B eclav) 
DVPP - kurz instruktor  školního volejbalu (21. – 24. 10., Nymburk) 
Republikové finále v p espolním b hu ZŠ (31. 10. – 1. 11. Byst ice pod Hostýnem) 
 

Listopad 2008 Republikové finále ve fotbalu  SŠ (7. – 8. 11., Ji ín) 
Škola hrou (21. – 23. 11., Praha) 
Seminá  p edsed  okresních a krajských rad AŠSK (29.11., Praha) 
Vyhlášení výsledk  sout že 15-15-15 (29.11., Praha) 
 

Prosinec 2008 Republikové finále TEAM GYM Junior ZŠ/SŠ (5. – 6. 12., T ebí )  
Republikové finále ve stolním tenise ZŠ (7. – 9. 12., Litomyšl) 
DVPP – kurz instruktor  školního lyžování (15.-  19. 12., P íchovice) 
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2.2.  SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI STÁTNÍ SPRÁVY A PARTNERY 
Naše innost je neodmysliteln  spojena s odborem sportu Ministerstva školství, 
mládeže a t lovýchovy. Týká se to jak finan ního zajišt ní naší innosti, které je 
uskute ováno prost ednictvím ve ejn  prosp šných program , tak i podpory 
našich t lovýchovných aktivit ve V stníku MŠMT R, jenž je pro svoji dostupnost 
všem školám  velmi d ležitým zdrojem informací o naší innosti.  

Spolu s dalšími sportovními sdruženími a svazy jsme leny a pravideln  se 
zú ast ujeme všech jednání Všesportovního kolegia R, které se zabývá koordinací 
postup  na úseku sportu a t lovýchovy v našem stát .  

AŠSK R je lenem Pléna eského olympijského výboru, J. Koukal je místop edsedou 
eské olympijské akademie a Asociace má zastoupení v komisi Olympiády d tí a 

mládeže. 

P i organizování našich nejd ležit jších vzd lávacích akcí máme tradi n  dobrou 
spolupráci s UK FTVS Praha, p edevším v letech, kdy je po ádán seminá  T lopraha. 
Obdobn  se dá hovo it o kontaktech s FTK UP Olomouc, protože po ádání tohoto 
seminá e pro vyu ující t lesné výchovy a organizátory mimoškolní t lovýchovné 
innosti se pravideln  každoro n  st ídá. 

Obdobn  jako je Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy naším nejd ležit jším 
partnerem na centrální úrovni, mají v krajském m ítku svoji nezastupitelnou roli 
Odbory školství mládeže a t lovýchovy Krajských ú ad , se kterými se nám da í 
spolupráce v oblasti organizování okresních a krajských kol školních sportovních 
sout ží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.  

Agentura Sport Scholaris zajiš uje dopl kové zdroje pro AŠSK R p edevším 
uzavíráním smluv a dohod s partnery. Je t eba se zmínit o velmi dobré spolupráci s 
McDonald´s R (McDonald´s Cup), Nestlé R (Nestlé Basket Cup), SVUS Pharma 
(Preventan Cup), eským atletickým svazem (Corny pohár), eským volejbalovým svazem 
(Volejbal 3+3). K dalším partner m pak pat í  Agentura Leman (Molten), eská 
vendingová asociace, zdravotní pojiš ovna OZP a Nadace sportující mládeže. Míra 
závislosti rozpo tu AŠSK R  na státních dotacích musí být dále snižována, proto 
trvalým úkolem Agentury Sport Scholaris s.r.o. je a bude aktivní vyhledávání nových 
partner  a zajiš ování finan ních prost edk  pro Asociaci..
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2.3. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUT ŽE  

Školní sportovní sout že 
AŠSK R je organizuje nejen pro své leny, ale pro všechny žáky základních a 
st edních škol v R. Konkrétní podmínky pro ú ast jsou každoro n  zve ej ovány 
v brožu e „Ve ejn  prosp šné programy AŠSK R ve školním roce…./…..“   

Jsou prioritn  sout žemi družstev, a to i v tzv. individuálních sportech, ve kterých se, 
podle p edem stanovených pravidel, z výsledk  jednotlivc  stanoví výkon družstva. 
Družstva musí být vždy sestavena z žák  stejné školy.  

Pro úsp šné organizování školních sportovních sout ží je d ležitá koordinace a 
spolupráce se samosprávnými a státními orgány na všech úrovních, zvlášt  
s krajskými ú ady všech kraj  v R. 

Organiza ní formy školních sportovních sout ží 
 Postupové sout že mají nejmén  t i kola - okresní, krajská a republiková finále.   
 Pohár AŠSK R má odlišný postupový klí , který používáme u sportovních 

odv tví nerovnom rn  rozší ených v krajích R (lyžování, sportovní gymnastika, 
silový víceboj apod.). V t chto sportech zpravidla neorganizujeme finále  ve všech 
 krajích.  

 Nepostupové sout že, které organizujeme podle zájmu a možností kraj , okres , 
m st a obcí, v tšinou jako jednorázové akce – Olympijské dny, Olympiády d tí a 
mládeže, B hy o pohár starosty, Váno ní, i Velikono ní turnaje  

 

V kové kategorie pro ú ast ve školních sportovních sout žích: 
I. mladší d ti  1. - 3. ro ník ZŠ  
II. starší d ti    4. - 5. ro ník ZŠ 
III. mladší žáci  6. - 7. ro ník ZŠ - prima a sekunda 8letých gymnázií 
IV. starší žáci    8. - 9. ro ník ZŠ - tercie a kvarta 8letých gymnázií, prima a sekunda 

6letých gymnázií 
V. studenti       1. - 4. ro ník SŠ - kvinta až oktáva 8letých gymnázií, tercie až sexta 

6letých gymnázií 
 

Postupová kola a jejich ú astníci: 
 Školní finále - družstvo jednotlivých ro ník .  
 Místní (okrskové) finále - družstvo sestavené z žák  jedné školy (po ádá se 

v p ípad  velkého po tu škol v okrese, rozd lení ur uje p íslušná okresní rada 
AŠSK R). 

 Okresní finále - družstvo sestavené z žák  jedné školy, p ihláška školy podaná 
na okresní radu AŠSK R se všemi náležitostmi. Okresní rada m že 
v propozicích up esnit po et postupujících družstev do okresního finále. 
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 Krajské  finále - družstvo sestavené ze žák  jedné školy, vít z okresního finále 
p ihlášený p íslušnou OR AŠSK R, krajské finále se vypisuje pouze v p ípad  
ú asti alespo  poloviny okres  p íslušného kraje. Krajská rada m že 
v propozicích up esnit po et postupujících družstev do krajského finále. 

 Kvalifikace (je sou ástí republikového finále) – jen u sportovních her dle d lení 
na skupiny A, B, C, D, E. 

 Republikové finále (Finále Poháru AŠSK R) - družstvo sestavené z žák  jedné 
školy, vít z krajského finále (u Poháru AŠSK R p ípadn  i další v po adí) 
p ihlášené p íslušnou KR AŠSK R (eventuáln  postupující družstva 
z kvalifikace).  

 
Školní sportovní sout že i nesout žní aktivity  jsou organizovány prost ednictvím 
okresních a krajských rad AŠSK podle místních podmínek a možností po adatel . 
Významným partnerem všech t chto aktivit jsou p íslušné krajské a obecní ú ady. 
Školní sportovní klub je základním organiza ním lánkem ve struktu e Asociace, 
který jako první nabízí pohybové a sportovní aktivity žák m a student m p ímo na 
školách 
 

Školní sportovní sout že s partnery 
Stalo se již tradicí spojení školního sportu a velkých firem, které p sobí na území R. 
Smyslem tohoto spojení je vytvá ení dalších p íležitostí ke sportování ve školních 
sportovních klubech, okresech a krajích a na školách v celé eské republice. Tam, 
kde nesta í tradi ní zejména finan ní zdroje na rozvoj pohybových schopností a 
dovedností žák  v jejich volném ase, tam vstupuje do hry silný partner AŠSK R, 
který na základ  konkrétního zpracovaného projektu „na míru“ poskytuje finan í, 
ale i materiální a mnohdy organiza ní zázemí. Školních sportovních sout ží se tak 
m že zú astnit daleko více žák , i student . Asociace preferuje prvotní motivaci ke 
sportu na školách již od nejnižších v kových kategorií, tedy ihned po vstupu dít te 
na základní školu. V tom jsme s našimi partnery zajedno: za ít ovliv ovat sportovní 
vývoj dít te a jeho vztah k pohybovým aktivitám v co nejrann jším v ku. 
Samoz ejm , že projekt i sportovní odv tví musí být pln  v souladu s možnostmi 
dít te a jeho psychosomatickým vývojem, nebránit v jeho rozvoji, spíše vytvá et 
zdravé podn ty. Sou asní naši partne i t chto projekt  jsou si v domi i svojí 
ob anské zodpov dnosti vú i spole nosti a proto nás podporují.  

Pr kopníkem tohoto vztahu a tahounem byla a je 
spole nost McDonald´s R, která s námi 
spolupracuje na projektu školního turnaje 
v minifotbalu od školního roku 1998/1999 až do 
sou asnosti. Prošli jsme obdobím vzájemného 
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hledání i podpory a projekt McDonald´s Cup se stal nejv tším evropským 
projektem. Stal se fenoménem školního sportovního prost edí pro žáky 1. – 5.t íd 
základních škol , ro n  se do n j zapojí p es 80.000 d tí a 82% všech ZŠ. 

A co o samotném, projektu íká generální editel spole nosti McDdonald´s R pan 
Radek Janalík ?: 

 V mých o ích se jedná o unikátní 
p íklad skv lé podpory spojení d tí a 
aktivního pohybu, který nemá v Evrop  
obdoby. A protože fotbal je fenomén a 
d ti mají rády sout živost , je to skv lá 
forma jak udržet nastupující generace 
aktivní.  

Tento projekt funguje výborn   a to zejména 
diky fantastickému týmu složenému ze 
zástupc  AŠSK ,McDonald´s  i  MFS a 
nelze opomenout ani spolupráci 
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy. 
Velmi d ležitou roli hraje agentura IMA a také všichni pracovníci krajských ú ad  z odbor  
školství a t lovýchovy.  
Velice si vážím práce u itel  – garant  AŠSK, bez kterých by tento projekt v bec nemohl 
existovat. 
I p esto, že jsem byl delší dobu inný mimo eskou republiku o McDonald´s Cupu jsem 
v d l neustále díky svým p íbuzným a jejich d tem, takž mohu opravdu up ímn  íci, že 
tento projekt má obrovskou váhu a úsp ch. 
P eji mnoho úsp ch  všem vít z m i poraženým. I když vlastn , v tomto projektu jsou 
pouze vít zové….. 

Po sbírání zkušeností s organizací a po dalších letech 
hledání se AŠSK potkala s další velkou firmou, která 
slyšela na naše výzvy pro zlepšení stavu zdatnosti a 
pohybové výkonnosti d tí na základních školách. A tak 
vznikl po ínaje školním rokem 2006/2007 nový projekt 
pro mladé basketbalisty a basketbalistky na základních 
školách – Nestle Basket Cup. Vzhledem k charakteru 
sportovního výkonu jednotlivce i družstva v basketbalu 
jsme zahájili v kovou kategorií 5. – 7. t ída ZŠ, pozd ji se 

v ková kategorie ustálila na 6. a 7.t íd  základní školy, kde si našel své zájemce 
projekt  až do sou asnosti. Firma NESTLÉ  esko v nuje projektu nemálo energie i 
další podpory pln  v souladu i s jejich firemní politikou v rámci jejich vlastního 
programu Nestlé pohni kostrou, jehož je náš basketbal sou ástí. 

Jak hodnotí pr b h dosavadní spolupráce na projektu pan Pavel NOVÁK z firmy 
NESTLÉ esko?: 
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Nestlé jako p ední spole nost v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu se 
dlouhodob  aktivn  angažuje v projektech, které povzbuzují dostate nému výdeji energie. 
Zvlášt  v prost edí našeho trhu, kdy silnou kategorií naší nabídky jsou cukrovinky – na 
rozdíl od dalších zemí, kde má Nestlé silné pozice také  nap íklad v oboru erstvých 
mlé ných výrobk  a minerálních vod – jsme se rozhodli vyhledat a z pozice generálního 
partnera zajistit vybrané projekty, mezi nimiž je Nestlé Basket Cup jedním z nejd ležit jších. 
Jakmile na naší stran  byl vybrán jako podporovaný sport basketbal – pro svoji oblíbenost 
jak mezi chlapci, tak i d v aty – spolupráci s AŠSK jsme považovali od samého za átku za 
nejvhodn jší ešení. Jsem velice rád, že naše spolupráce op ená o know-how a dob e 
pracující organiza ní strukturu AŠSK dokázala b hem n kolika let z Nestlé Basket Cupu 
vytvo it jeden z nejv tších projekt  školního sportu v R. 
Pod kování a uznání pat í každému, kdo p isp l k sou asnému stavu, kdy Nestlé Basket 
Cup hraje ro n  okolo 5 000 d tí z celé R. V ím, že tento povzbuzující stav bude další 
motivací pro rozší ení projektu, protože jsem p esv d en, že spole n  sdílíme pot ebu 
p ivést k pravidelnému sportování další tisíce d tí. 

 
V rámci spolupráce s dalším partnerem p i 
organizování Sv tového mistrovství ve florbale 
st edních škol ISF Floorball 2007 Brno, 
farmaceutickou firmou SVUS Pharma Hradec 

Králové se nám poda ilo najít spole ný zájem a sty né plochy i p i realizaci dalšího 
projektu  Preventan Cup, celostátní sout že ve vybíjené základních škol.  Tentokrát 
sout ží chlapci a dívky šestých t íd ve vybíjené na celém území eské republiky. 
Sout ž byla zahájena ve školním roce 2007/2008. 

Co o projektu íká generální editel spole nosti SVUS Pharma Hradec Králové pan 
Lukáš Jirka?: 
Jsme velmi rádi, že jsme spolu s AŠSK uspo ádali tak báje nou akci jako Preventan Cup. 
Navíc akci velmi úsp šnou, co do ú asti d tí. Naše spole nost je zam ena na výrobu a 
prodej dopl k  stravy a generických lé iv a tudíž je možné íci, že naším cílem je zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel. Jedním ze zp sob  jak upevnit zdraví je i sport a pohyb v bec. 
Jako otec t í kluk  vím, že d ti se pohybují mnohem mén , než tomu bylo dejme tomu p ed 
30ti lety. Živ   si pamatuji , jak jsme prakticky denn  hodiny b hali za mi udou, nebo hráli 
vybíjenou, p ípadn  se prali.  Proto jsme se rozhodli zorganizovat turnaj ve vybíjené – h e, 
kterou  mohou hrát kluci i holky, je možné ji hrát venku i v t locvi n  a mohou jí hrát i 
mladší d ti. Cht l bych velmi pod kovat za pomoc stovkám u itel , kte í se nad rámec 
svých povinností a ve volném ase  v nují d tem a umožní jim zažít krásné emoce p i h e.  

 

Atletická sout ž st edoškolák  má v posledních 
deseti letech, díky iniciativ  eského atletického 
svazu, velmi významné patrony – sedmkrát jím byl 
trojnásobný mistr sv ta v desetiboji, Tomáš 
Dvo ák, od kterého p evzala symbolickou štafetu 

nyní už olympijská vít zka a sv tová rekordmanka v hodu ošt pem, Barbora 
Špotáková. Pro studenty jsou vynikajícími sportovními vzory a p ispívají k výborné 
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atmosfé e celé sout že. Republikové finále Corny st edoškolského atletického poháru 
je každé dva roky kvalifika ním závodem pro start na sv tovém setkání 
st edoškolských atlet , ISF Athletics - Memoriálu Jeana Humberta. 

Libor Varhaník, místop edseda AS o CORNY: 
eský atletický svaz již od roku 1981 po ádá náborovou atletickou sout ž pro st ední 

školy. V posledních 10 letech Corny St edoškolský atletický pohár po ádáme 
spole n  s AŠSK a vzájemná spolupráce je sout ži ku prosp chu.  

T ší nás, že se každoro n  da í zvyšovat aktivní ú ast a dosažený výsledek 15 192 
závodník  je závazkem k další práci. Motivace v kové skupiny st edoškolák  
k aktivní sportovní innosti je do budoucna velkou výzvou ve které v ím spole n  
obstojíme. 

 

Volejbal 3+3 smíšených družstev 

Jedním z výsledk  spolupráce asociace s eským volejbalovým 
svazem je sout ž žák  6. a 7. t íd v mixvolejbalu. Ve v tšin  
kraj  už u itelé a trené i p ijali myšlenku, že volejbal v tomto 
v ku lze hrát a že rozši uje paletu pohybových inností jak pro 
školní t lesnou výchovu, tak pro volno asové aktivity žák  
základních škol. 

Rudolf Malý, p edseda komise mládeže VS o spole ném projektu: V roce 2008 byl 
uspo ádán 3. ro ník sout že s názvem „Volejbal smíšených družstev základních škol“, p i 
jejíž organizaci spolupracují AŠSK R a eský volejbalový svaz. Sout ž si získává stále v tší 
oblibu mezi školami a po et zú astn ných družstev se stále zvyšuje. Finále této sout že 
organizuje VS ve spolupráci s AŠSK R v Hradci Králové, kde jsou ve sportovní hale pro 
po ádání velmi dobré podmínky. 

Dosavadní pr b h této sout že ukázal,. že p i intensivní propagaci ze strany AŠSK R a 
VS      je p ínosem pro rozší ení volejbalu v 6. a 7. t ídách základních škol. Tato sout ž 

p ispívá k získání dalších žák  a žáky  pro 
volejbal na základních školách a je vhodné v ní 
nadále pokra ovat. Naším stálým cílem  je ú ast 
družstev ze všech kraj  R ve finále této sout že. 

V sou innosti AŠSK R a VS se jist  poda í tuto 
sout ž ješt  více na základních školách 
zpopularizovat a získat tak další zájemce z ad 
školní mládeže pro volejbal.  

Domníváme se, že spolupráce mezi VS a 
AŠSK R je na velmi dobré úrovni a chceme 
v ní i nadále pokra ovat 
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2.4. VZD LÁVACÍ AKTIVITY ASOCIACE 
Vedoucími jednotlivých školních sportovních klub , sportovních kroužk  jsou práv  
pedagogové p íslušných škol. Jsme p esv d eni, že zvyšování odbornosti a 
pov domí o nových trendech a metodách v rámci celoživotního vzd lávání 
pedagog  a vedoucích sportovních kroužk  povede ke zkvalitn ní, rozvoji a 
podpo e pohybových aktivit d tí a mládeže ve školních podmínkách a to i v dob  
mimo vyu ování. Rozvoj dalšího vzd lávání pedagog  je z tohoto hlediska jednou 
z prioritních aktivit Asociace. 

 

T LOPRAHA 
Nejvýznamn jší vzd lávací akcí roku 2008 byl bezesporu 7. ro ník seminá e 
T LOPRAHA, jenž prob hl ve dnech 27. - 30. srpna. Zú astnilo se jej na 350 
ú astník  z celé republiky. Seminá  byl uspo ádán pod záštitou ministra školství 
mládeže a t lovýchovy pana Ond eje Lišky a  
AŠSK R na n m spolupracovala s lektory a 
studenty UK FTVS, krom  lektor  z UK 
FTVS byli p ítomni lekto i z MU Brno, UP 
Palackého Olomouc, FTVŠ Bratislava.  

Tradi ní schéma seminá e bylo obohaceno o 
diskusní ve er na téma „Jak vést žáky 
k celoživotním pohybovým aktivitám“ za 
ú asti zástupc  UK FTVS, MŠMT, VUP a 2. 
LF UK Praha Motol. 

 

Škola hrou 
Škola hrou, každoro ní seminá  pro u itele 1. stupn  základních škol prob hl op t 
v listopadovém termínu (21.-23.11).  Seminá e ze zú astnilo 88 ú astník , kte í prošli 
ve 2 dnech 6 praktickými lekcemi a jednou p ednáškou.  

 

DVPP 
AŠSK je držitelem akreditace k provád ní vzd lávacích program  dalšího 
vzd lávání pedagogických pracovník . V rámci kurz  DVPP získala AŠSK R nové 
akreditace na kurzy instruktor  školního lyžování, snowboardingu, cykloturistiky a 
florbalu. A sou asná nabídka iní 7 kurz  k získání kvalifikace „Školní instruktor 
školní...“ - cykloturistiky, florbalu, fotbalu, lyžování, orienta ního b hu, 
snowboardingu. V roce 2008 prob hlo v bec první školení instruktor  školního 
fotbalu a volejbalu. 
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2.5.  PROJEKT CENTRA SPORTU AŠSK R 
Klí ovým zám rem a cílem AŠSK R bylo a dnes stále je, uchovat, zlepšit a vytvo it podmínky pro 
t lovýchovné a sportovní aktivity d tí a mládeže na základních, st edních školách a školských 
za ízeních. Rozhodujícím je dosáhnout cíl a to: t lovýchovné aktivity provozovat pravideln , nau it 
této pravidelné pohybové innosti d ti a mládež již od ranného v ku, zam it  pozornost na d ti 
pohybov  mén  nadané a ty, které nejsou mimo školu organizované v jiných t lovýchovných 
klubech.  

V rámci projektu Center sportu (CS) je uskute ována pravidelná sportovní innost, kde cílovou 
skupinou, které se zde u itelé a trené i v nují, jsou d ti rozdíln  sportovn  nadané, ty, které cht jí 
pravideln  sportovat. Jejich sportovní innost je vyvíjená na základ  týdenního rozvrhu aktivit 
p íslušné školy, kterou si CS zvolí, a kterou zve ej ují ve svých  ro ních zprávách o innosti.  

P íslušné školní sportovní kluby, které získaly statut „Centra sportu“ splnily základní podmínku, 
kterou  Asociace   pro zahájení projektu má a to je získání podpory ze  strany partner , zejména 
vedení školského za ízení, p i kterém je z ízen školní sportovní klub  a podporu z izovatele školy. 
Kluby musí mít také personální podmínky pro uskute ování pravidelné pohybové innosti nejen 
žák   kmenové školy, ale i žák  z územn  blízkých škol. Sportovní vybavenost by m la 
korespondovat s vyvíjenou sportovní inností.  

Centra sportu jsou Asociací finan n  podporována po období 3 let ástkou 60.000,- ro n  z 
vyhlašovaných ve ejn  prosp šných  program  ministerstva školství. Další formy podpory 
jednotlivých partner  spo ívají ve spolupráci s vedením školského za ízení, které postupuje 
sportovišt  zdarma nebo sportovní materiál CS zap j uje. Z izovatel (obec, m sto nebo kraj) m že 
podporovat projekt Centra sportu formou grantu, s ur ením erpání finan ních prost edk  na jejich 
innost. Tyto formy podpory jsou využívány v tšinou Center sportu, které provozují svoji innosti i 

nadále po ukon ení  finan ní podpory Asociace.  Z celkového po tu CS od po átku vzniku 
projektu, m žeme konstatovat, že se jedná  o více než 42 % škol bez finan ní podpory, kde je 
vyvíjena pravidelná 
sportovní innost 
v rámci Centra 
sportu. 

Tento projekt vznikl 
v roce 1995 a prošlo 
jím do školního 
roku 2007/ 2008 
jednostosedm 
školských za ízení. 
AŠSK R se bude 
snažit  tento projekt 
podporovat i 
nadále, nejen 
finan n , ale i 
jinými formami 
spolupráce. 

Stav rozmíst ní Center sportu po výb rovém ízení v ervnu 2008
Podpora AŠSK R 

do roku 
CS na typech školských 

za ízení 
m Kraj 

2009 2010 2011 ZŠ SŠ DDM  
HKR – Královehradecký 1   1   1 
JIC – Jiho eský 2 1 1 3 1  4 
JIM - Jihomoravský       0 
KVA – Karlovarský 1  1  1 1 2 
LIB – Liberecký  1  1   1 
MSL – Moravskoslezský   1  1  1 
OLM – Olomoucký 1   1   1 
PAR – Pardubický       0 
PHA – Praha  1  1   1 
PLZ – Plze ský 2 1 1 4   4 
STC – St edo eský  1 2 3   3 
UST – Ústecký  1  1   1 
VYS – Vyso ina       0 
ZLN – Zlínský  2 1 3   3 
celkem 7 8 7 19 3 0 22 

Celke
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*Pozn.: výrazn  omezeny finan ní zdroje na projekt z dotací MŠMT 

  
  

 

Rok  2000 2001 2002 2003 2004 
Po et HTT v okresech  34 36 32 26 30 
Po et HTT v krajích  5 4 5 4 5 
Po et akcí celkem  39 40 37 30 35 

Rok  2005 2006 2007* 2008*  
Po et HTT v okresech  36 25 12 14  
Po et HTT v krajích  4 3 2 3  
Po et akcí celkem  40 28 14 17  

2.8. HRY T ETÍHO TISÍCILETÍ AŠSK R  ( HTT )   

 
Projekt HTT vznikl jako p ísp vek AŠSK R 
do spektra sportovních a t lovýchovných 
událostí, které se uskute nily v rámci Dn  
sportu a kultury v p elomovém roce 2000. Ujal 
se napoprvé a b hem devíti let své existence se 
stal jednou z nejúsp šn jších nesout žních 
forem innosti asociace. 

Zásadním principem Her 3. tisíciletí AŠSK R 
je provád ní vlastní sportovní a t lovýchovné 
innosti. Konkrétní obsah HTT vyhlašuje 

po adatel (p íslušná okresní nebo krajská rada 
AŠSK R). Nejde tedy o porovnávání 

výkonnosti družstev (jednotlivc ) jednotlivých škol nebo ob anských sdružení v dané 
sout ži, ale o sout žení družstev náhodn  vytvo ených až v míst  konání HTT. P esný 
pr b h jednotlivých akcí je stanoven propozicemi po adatele. 

P i po ádání HTT preferujeme princip setkání ŠSK AŠSK R, pokud možno 
v za ízeních mimo m stské aglomerace (ideální jsou rekrea ní za ízení a tábory v 
p írod ). K tomu lze stanovit p íslušný po et ú astník  i jednotlivých sout ží, p i emž 
doporu ujeme, aby se sout že konaly minimáln  ve t ech druzích sportu (disciplínách) 
a sou asn  alespo  ve dvou druzích sport  z 1. skupiny, které mohou být dopln ny o 
libovolný po et sport  ze skupiny 2. 

 

Po et realizovaných projekt  v letech 2000 – 2008  
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2.7. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 

Mezinárodní federace školního sportu (ISF, Interantional School Sport Federation) je 
organizací sdružující na 80 národních asociací 5 kontinent ; je lenem GAISF 
(General Association of International Sports Federations) a je oficiáln  uznána 
Mezinárodním olympijským výborem.  

ISF každoro n  organizuje 7-8 mezinárodních školních sout ží. Každá sout ž dává 
možnost ú astník m pom it své sportovní výkony, ale také možnost setkávání se 
s lidmi z celého sv ta, poznávání r zných zvyk  a zárove  prezentací vlastní zem , 
m sta a školy. Každá delegace ostatním ú astník m p edstaví svou zemi, kulturu a 
zvyky. 

Asociace školních sportovních klub  je oficiálním zástupcem eské republiky p i 
ISF, a je v této oblasti velmi aktivní. Každoro n  vysílá 4-5 delegací na sout že ISF, 
má zastoupení ve Výkonném výboru ISF (V. Lešanovský) a t ech technických komisích 
(Jaroslav Koukal – p edseda komise atletiky, Ladislav Petera – len komise basketbalu a 
František Táborský – len komise házené). AŠSK R je také aktivní p i organizaci 
sout ží ISF, od roku 1992 úsp šn  zorganizovala již 8 sout ží ISF. Naši zástupci se 
zú astnili všech lo ských jednání výkonného výboru ISF, Valné hromady a seminá e 
technických komisí ISF (Menorca, Loches). 

Rok 2008 byl ve znamení konání 
Mezinárodního mistrovství st edních škol - 
ISF Cross-country 2008, které prob hlo ve 
Ž á e nad Sázavou. AŠSK pov ila vlastní 
organizací závodu zkušený tým z DDM Ž ár 
nad Sázavou, který má za sebou organizaci 
n kolika Republikových finále AŠSK R 
v p espolním b hu i jiných sportech. Akce se 
zú astnil rekordní po et 29 delegací z 5 
kontinent . Celkový po et 75 družstev byl 
rozd len do 4 kategorií – Školní družstva 
chlapc  (29), Školní družstva dívek (22), 
Výb rová družstva chlapc  (12) a Výb rová 
družstva dívek (22). Organizáto i p ipravili 
závodník m zajímavou a náro nou 5 resp. 3 km tra  s výhledem na památku 
UNESCO – poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Ho e. Krom  vlastního 
závodu, byl pro všechny p ipraven poznávací výlet po kraji Vyso ina. Ve er národ  
– spole enské setkání všech ú astník  s p edstavením kulturních tradic, 
kuliná ských výrobk  atd. jednotlivých zemí. Závodu p átelství, závod smíšených 
družstev ad hoc., se krom  sportovc  ú astnili i vedoucí delegací, trené i, 
organizáto i a zástupci místní samospráv v ele s hejtmanem kraje Vyso ina Milošem 
Vystr ilem a starostou Ž áru nad Sázavou Jaromírem Brychtou. Závod samotný 
prob hl ve velmi p átelském duchu p ímo na nám stí ve Ž á e nad Sázavou. 
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VÝSLEDKY SOUT ŽÍ ISF 
AŠSK R v minulém roce vyslala své zástupce na sout že 
ve stolním tenise, házené, volejbale a p espolním b hu, 
které se konaly pod hlavi kou Mezinárodní federace 
školního sportu (ISF). Sout ž v p espolním b hu 
organizovala AŠSK R ve spolupráci s DDM a VOŠ a SPŠ 
ve Ždá e nad Sázavou a zú astnil se jí rekordní po et stát . 

 
Stolní tenis – ISF Table-tennis 2008 
28.3 – 4.4. Cottonera, Malta 

P ístavní m sto Cottonera hostilo sout ž ve stolním tenise. AŠSK R vyslala své 
zástupce do sout že školních družstev – dívky z Gymnázia St íbro a chlapce 
z Obchodní akademie Vlašim. Chlapci p edvedli velmi dobré výkony a 
v kone ném po adí obsadili 5. místo. Dívky také zabojovaly a skon ily jedenácté. 

Chlapci      Dívky
1. Shanghai High School China PR 1. Shanghai High School China PR 
2. Kaohsiung Senior High School Chinese Taipei 2. Lycée Aline Mayrisch Luxembourg 
3. Zespolu Szkól, Mi kini Poland 3. Tam-Kang High School Chinese Taipei 
5. Obchodní Akademie, Vlašim, eská 11. Gymnázium, St íbro, eská republika
 družstev celkem – 19     družstev celkem –  16 
 
Házená – ISF Handball 2008 

Mezinárodní sout ž v házené prob hla v 40 tisícovém Ikast-Brande, ležícím 
uprost ed Dánského království. eský školní sport reprezentovalo družstvo 
chlapc  ze St ední školy informatiky, elektrotechniky a emesel v Rožnov  pod 
Radhošt m a dívky z Gymnázia Postupická v Praze. Dívky po velmi dobrých 
výsledcích ve skupin  skon ily na velmi dobrém 7. míst . Chlapci skon ili na 
míst  12. 

Chlapci      Dívky
1. Sportssekundar Schule, Magdeburg Germany 1. Idrætsskolerne Ikast Denmark

2. Oure Idrætsefterskole Denmark 2. Szent Gyorgyi Albert Altalanos iskola Hungary 
3. Lycee Parc Imperial, Nice France 3. Lycee A. Daudet France

12. Stredni škola informatiky, elektrotechniky a
emesel, Rožnov pod Radhošt m, eská republika

7. Gymnázium Postupická, Praha, eská
republika 

 družstev celkem – 24     družstev celkem – 21 
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P espolní b h – ISF Cross-country 2008 

Ž ár nad Sázavou hostil své v bec první mistrovství sv ta. Sout ž organizovala 
AŠSK R ve spolupráci s místním Domem d tí a mládeže, a VOŠ a SPŠ. Akce 
prob hla za rekordního po tu zú astn ných delegací, do Ždáru dorazilo 28 
delegací z 5 kontinent . AŠSK R nominovala zástupce do sout že školních 
družstev – dívky z Gymnázia Trutnov a chlapce z Gymnázia Kpt. Jaroše, Brno, 
ale také dv  výb rová družstva. D v ata z Gymnázia Trutnov si dob hla pro 
kone né 14. místo, chlapci z Gymn. Kpt. Jaroše skon ili 24. Výb rové družstvo 
dívek skon ilo na  9. míst , chlapci na míst  10. 

  Chlapci      Dívky
1. Mus Rekabet Kurumu Lisesi, Mus, Turecko 1. The Middle School- Northeast, Changchun, 

ína 
2. No. 6 Middle School of Lanzhou, Lanzhou, 

ína 
2. School of Kyiv, Kyjev, Ukrajina 

3. School of Kyiv, Kyjev, Ukrajina 3. Cem Hallouz Feghoul Tiaret, Tiaret, Turecko 
24. Gymnázium Kpt. Jaroše, Brno eská 
republika 

14. Gymnázium Trutnov, eská republika 

 družstev celkem – 28     družstev celkem – 21 

 Chlapci      Dívky
1. Alžírsko 1. Nový Zéland 
2. Špan lsko 2. Alžírsko 
3. Austrálie 3. Anglie 
10. eská republika 9. eská republika 
 družstev celkem – 11     družstev celkem – 11 
¨ 
Volejbal – ISF Volleyball 2008 
10. – 18. 5., Cagliari, Itálie 

Hlavní m sto Sardinie, Cagliari hostilo mezinárodní sout ž ve volejbale. Za 
AŠSK R se do sout že nominovalo družstvo dívek a chlapc  z Gymnázia 

ajkovského v Olomouci. D v ata po sympatických výkonech ve skupin  
obsadila kone né 16. místo. Chlapci dosáhli na 24. místo.  

   Chlapci      Dívky 
1. Tchaiwan 1. Tchaiwan 
2. Brazílie 2. Brazílie 
3. Špan lsko 3. Turecko 
24. Gymnázium ajkovského, Olomouc, 

eská republika 
16. Gymnázium ajkovského, Olomouc, 

eská republika 
 družstev celkem – 28     družstev celkem – 32
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2.8. SOUT Ž 15-15-15 ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUB  

U p íležitosti 15. výro í založení Asociace školních sportovních klub  R, vyhlásil 
výkonný výbor pro školní rok 2007/2008 sout ž ur enou všem školním sportovním 
klub m. Hodnotiteli sout že byly krajské rady AŠSK R. U školních sportovních 
klub  p ihlášených do sout že se hodnotila ú ast v okresních kolech sout ží; vlastní 
aktivity klubu, nad rámec sout ží AŠSK R; a vytvo ení prezentace školního 
sportovního klubu. 

Výsledky sout že byly vyhlášeny na seminá i p edsed  okresních a krajských rad 
AŠSK R. Vít zné kluby obdrželi finan ní dotaci na 
innost. 

Vít zné kluby v sout ži 15-15-15 
 HKR 500 11  Základní škola a Mate ská škola 

Úprkova 1, Hradec Králové 

 HKR 541 07  Gymnázium 
Jiráskovo nám stí 323, Trutnov 

 KVA 360 30  Základní škola,  
Masarykova 1289, Ostrov 

 KVA 350 05  5. Základní škola  
Mat je Kopeckého 1 , Cheb 

 KVA 356 18  Základní škola 
K ižíkova 1916, Sokolov 

 LIB 466 02  Základní škola  
Sportovní 576, Tanvald 

 MSL 746 10  Základní škola 
Englišova 82, Opava 

 MSL 746 11  Slezské gymnázium 
Zámecký okruh 29, Opava 

 PLZ 337 07  Gymnázium 
Mládežník  1115, Rokycany 

 PLZ 305 03  Gymnázium 
Stará cesta 363, Plasy 

 UST 412 02  Základní škola 
Ladova 5, Litom ice 

 VYS 586 01  St ední pr myslová škola 
t ída Legioná  3, Jihlava
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3. EKONOMIKA 
3.1  ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ AŠSK R V ROCE 2008 
Asociace školních sportovních klub  eské republiky m la v roce 2008 dva hlavní zdroje 
p íjm . Byly to finan ní prost edky ur ené na uskute n ní Ve ejn  prosp šných 
program  (VPP) vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy pro oblast 
sportu (program . V – Sport pro všechny, program . VI- Sport a škola, program VIII - 
Údržba a provoz, program Ostatní dotace – jednorázová sportovní a t lovýchovná akce) 
a finan ní prost edky ur ené na realizaci  republikových kol školních sportovních sout ží 
typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy. Dále obdržela 
systémovou státní dotaci na po ízení hmotného investi ního majetku ( 6ks mobilních 
florbalových h iš , 5ks mobilních sv telných ukazatel , 5ks mobilních ozvu ovacích 
souprav pro krajské rady a 1ks digitálního multifunk ního za ízení pro centrum).  

Dalšími zdroji p íjm  byly ú astnické poplatky na Republiková finále AŠSK RF, sout že 
ISF, seminá e, školení, p íjmy z innosti Agentury Sport Scholaris s.r.o., úroky, finan ní 
dary a výnosy z hlavní innosti Asociace ze spole ných projekt  s partnery. Významným 
zdrojem p íjm  bylo i uspo ádání Mezinárodního mistrovství v p espolním b hu – ISF 
Cross-country 2008 v eské republice. 

Výsledek hospoda ení byl v roce 2008 kladný – cca 63 tis. K  (rozdíl ve výnosech a 
nákladech na uskute n ní Ve ejn  prosp šných program  v oblasti sportovního vyžití 
mládeže, zahrani ní sout že organizované ISF, provoz pracoviš   Asociace, mzdy a 
odvody z mezd zam stnanc  Asociace). 

I. P ehled výnos  AŠSK R v roce 2008 (v tisících K ) 
1. Státní dotace na Ve ejn  prosp šné programy (VPP . V – sport pro všechny) 2 850,0   
2. Státní dotace na Ve ejn  prosp šné programy (VPP . VI – sport a škola) 14 725,0 
3. Státní dotace na Ve ejn  prosp šné programy (VPP . VIII – údržba) 703,0 
4. Státní dotace – Ostatní dotace                                                                   90,0 
5. Státní dotace na školní sportovní sout že vyhlášené MŠMT              1 028, 0 
6. Systémová státní dotace na – investice na stroje a za ízení 1 915,0 
7. Ostatní výnosy (ú ast. popl. na RF, ISF, seminá e, školení, dary,  

úroky z b žného ú tu, hlavní innost Asociace s partnery)                
  3 224,5 

 Celkem 24 535,5 
II. P ehled náklad  AŠSK R v roce 2008 (v tisících K )      
A. P ímé dotace organiza ním lánk m (KR, OR, Centra sportu, Hry 3. tisíciletí) 10 983,4 
B. Nep ímé dotace organiza ním lánk m ú tované sekretariátu (republiková finále A, B, C, 

v etn  kvalifikací)   
2 462,1 

C. Nep ímé dotace organiza ním lánk m (propaga ní materiály, manuál, kalendá , diplomy, 
poháry, p íprava dobrovolných pracovník ,sout že ISF, DOPP vyplácené z centra, sch zovní   
innost-VV, Rada, RK, Výro ní konference, investice)      

5 974,4 

D. Provozní náklady (nájmy,poštovné,telefony,pojišt ní,bank.poplatky,služby sekretá  VPP, 
údržba a provoz služ.aut a po íta .sít , tiskové služby) 

2 032,7 

E. Mzdy a odvody z mezd zam stnanc  AŠSK R    3 019,9 
 Celkem  24 472,5 
III. Rekapitulace roku 2008 v tisících K  
I. P ehled výnos  AŠSK R  24 535,5       
II. P ehled náklad  AŠSK R  24 472,5 
 Rozdíl – p ebytek 63,0 

.
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3.2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE AŠSK R ZA ROK 2008 
A ROK 2009 DO SN MU KONANÉHO 3.4.2009 

Podle zákona 320/ 2001 Sb.( zákon o finan ní kontrole ) a vyhlášky MF .64 z r. 2002 a 
dle Vnit ního p edpisu .1/ 2005 – Zásady hospoda ení provád la RK AŠSK R 
pr b žnou a následnou kontrolu nakládání s ve ejnými prost edky AŠSK R. 

Revizní komise shledala následující: veškeré finan ní operace v roce 2008 byly 
v souladu s právními p edpisy, schválenými rozpo ty, programy, projekty a uzav enými 
smlouvami AŠSK R a spl ují kritéria hospodárnosti, ú elnosti a efektivnosti. 

V rámci schváleného rozpo tu Výkonným výborem byly provedeny revize p ti lennou 
revizní komisí AŠSK R a jednotlivými krajskými revizory t chto subjekt . 

Centra sportu: Gymnázium Sob slav, ZŠ a MŠ Tábor, ZŠ Havlí kova – Litom ice, 
ZŠ Dvorská – Blansko, ZŠ Mrákov – Horšovský Týn, Gymnázium - Liberec, ZŠ Obla ná – 
Liberec, ZŠ Kunovice,  ZŠ a MŠ Male , ZŠ Byst ice pod Hostýnem, CS Slaný 

Okresní rady: Blansko, Brno – Kudelova, B eclav, Rokycany, Domažlice, Plze  – jih, 
Litom ice, Bruntál, Prachatice, Praha 3, Praha 4 

Krajské rady: kontrola uzáv rek 2008 všech KR z dokumentace na sekretariátu AŠSK R 
a kontrola KR Zlín, KR Pardubice v míst  sídla. P íslušní krajští revizo i  stvrdili svým 
podpisem správnost uzáv rek všech KR za rok 2008.  

Hry III. tisíciletí: ZŠ Hany Benešové Bory – Železný Muží ek, KR PL  Melchiorova Hu , 
Sedlice u Želivy – OR Kutná Hora, OR eské Bud jovice – P ední Výto  

Sout že: KF Corny v Opav , KF Volejbal – ZŠ Rabasova - Ústí n.Labem, p espolní b h SŠ 
– Okresní kolo SŠ Tábor, kvalifikace florbal Plze , kvalifikace na RF Nestle basketbal 
skupina A – západ – DDM Praha 12-Mod any 

ŠSK:  Slezské gymnázium Opava 

 

Kontrola sekretariátu AŠSK nebyla provedena v plánovaném období z d vodu 
rekonstrukce a reorganizace sekretariátu v p íslušném období. Kontrola bude provedena 
nov  zvolenou revizní komisí po Sn mu AŠSK v roce 2009. 

Zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání Revizní komise dne 28.2.2009.
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4. STATISTICKÉ INFORMACE 

4.1. REGISTROVANÉ A PRACUJÍCÍ ŠSK 

Královehradecký kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Hradec Králové 1  52 51 5313 
Ji ín 1 -1 27 26 2508 
Rychnov nad Kn žnou 1 1 32 27 1559 
Trutnov 1 1 43 40 7103 
Náchod 1  38 21 1638 
Celkem 5 1 192 165 18121 
      
Jiho eský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  

eské Bud jovice 1  46 33 2418 
Jind ich v Hradec 1  48 48 5678 

eský Krumlov 1 -2 37 27 1477 
Prachatice 1  22 21 1172 
Strakonice 1  26 26 4584 
Tábor 1  43 43 5148 
Písek 1  28 28 2468 
Celkem 7 -2 250 226 22945 
      
Jihomoravský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Brno-m sto 1 1 88 75 6247 
Brno-venkov 1 -1 53 53 3143 
Znojmo 1  37 33 1871 
Blansko 1  35 23 4713 
Vyškov 1  33 31 1432 
B eclav 1  43 23 2482 
Hodonín 1 1 37 27 1284 
Celkem 7 1 326 265 21172 
      
Karlovarský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Cheb 1 -1 29 29 1647 
Sokolov 1 -1 31 31 973 
Karlovy Vary 1 -2 53 53 3974 
Celkem 3 -4 113 113 6594 
      
Liberecký kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Liberec 1 1 65 62 6846 
Jablonec nad Nisou 1  42 42 4249 

eská Lípa 1  30 29 2581 
Semily 1  41 41 2513 
Celkem 4 1 178 174 16189 
Moravskoslezský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Ostrava 1  69 46 2983 
Karviná 1 1 32 14 1489 
Frýdek-Místek 1 1 80 71 13772 
Nový Jí ín 1  55 50 6786 
Opava 1  53 53 4114 
Bruntál 1 1 19 16 2187 
Celkem 6 3 308 250 31331 
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Olomoucký kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
P erov 1 1 40 29 2236 
Olomouc 1 -1 31 31 1859 
Šumperk 1 -1 32 32 4045 
Jeseník 1  24 21 3463 
Prost jov 1  34 28 1856 
Celkem 5 -1 161 141 13459 
      
Pardubický kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Pardubice 1 -2 30 23 2649 
Chrudim 1 -1 28 28 3071 
Ústí nad Orlicí 1  36 36 2518 
Svitavy 1  49 34 4609 
Celkem 4 -3 143 121 12847 
      
Pražský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Praha 1 1 1 16 13 2161 
Praha 3 1  11 5 369 
Praha 4 1 -1 24 21 1730 
Praha 5 1  27 26 1691 
Praha 6 1 -1 17 16 1105 
Praha 7 1 1 9 7 258 
Praha 8 1  10 5 96 
Praha 9 1  17 17 1326 
Praha 10 1  21 21 1178 
Celkem 9 0 152 131 9914 
      
Plze ský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Plze -m sto 1 4 51 51 9557 
Plze -sever 1 1 12 12 1070 
Plze -jih 1  22 18 2105 
Rokycany 1  21 19 796 
Klatovy 1  23 18 2106 
Domažlice 1 -1 17 17 1310 
Tachov 1  24 22 3156 
Celkem 7 4 170 157 20100 
      
St edo eský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Praha-východ 1  22 14 547 
Praha-západ 1 1 11 11 354 
Benešov 1  10 10 208 
P íbram 1  35 24 2764 
Beroun 0  10 2 168 
Rakovník 1  28 28 1080 
Kladno 1  45 33 1388 
M lník 1  18 5 727 
Kolín 1  40 30 2232 
Kutná Hora 1 1 28 24 2105 
Nymburk 1  39 29 3312 
Mladá Boleslav 1  45 37 3291 
Celkem 11 2 331 247 18176 
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Ústecký kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Ústí nad Labem 1 1 35 32 1874 
D ín 1 -2 32 28 3852 
Litom ice 1  32 24 1590 
Teplice 1  31 26 2372 
Chomutov 1 1 42 36 3085 
Most 1  13 6 535 
Louny 1 -1 18 16 1631 
Celkem 7 -1 203 168 14939 
      
Vyso ina OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Pelh imov 1  37 35 3358 
Havlí k v Brod 1 2 31 27 2204 
Jihlava 1 1 34 32 2584 
Ždár nad Sázavou 1  41 41 4598 
T ebí  1  45 39 5029 
Celkem 5 3 188 174 17773 
      
Zlínský kraj OR AŠŠK +/- ŠSK Kluby vše Pracující ŠSK Po et len  
Uherské Hradišt  1 4 41 32 5084 
Vsetín 1  28 27 2472 
Zlín 1  50 40 3085 
Krom íž 1  29 27 2472 
Celkem 4 4 148 126 13113 
      

eská republika 84 8 2863 2458 236673 
stav k 31.12.2008 
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4.2. PO TY ŠSK NA JEDNOTLIVÝCH TYPECH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZA ÍZENÍ 
Královehradecký kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Hradec Králové 30 20 2  52 
Ji ín 15 11 1  27 
Rychnov nad Kn žnou 22 9 1  32 
Trutnov 28 15   43 
Náchod 24 13 1  38 
  119 68 5 0 192 
      
Jiho eský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 

eské Bud jovice 25 20 1  46 
Jind ich v Hradec 30 15 3  48 

eský Krumlov 31 4 2  37 
Prachatice 17 4 1  22 
Strakonice 20 5 1  26 
Tábor 29 13 1  43 
Písek 16 11 1  28 
  168 72 10 0 250 
      
Jihomoravský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Brno-m sto 49 39   88 
Brno-venkov 44 9   53 
Znojmo 24 11 1 1 37 
Blansko 23 11  1 35 
Vyškov 20 10 3  33 
B eclav 30 13   43 
Hodonín 33 4   37 
  223 97 4 2 326 
      
Karlovarský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Cheb 19 6 4  29 
Sokolov 25 6   31 
Karlovy Vary 35 17 1  53 
  79 29 5 0 113 
      
Liberecký kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Liberec 43 21 1  65 
Jablonec nad Nisou 31 10 1  42 

eská Lípa 19 9 2  30 
Semily 32 8 1  41 
  125 48 5 0 178 
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Moravskoslezský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Ostrava 52 15 1 1 69 
Karviná 14 16 2  32 
Frýdek-Místek 60 20   80 
Nový Jí ín 45 10   55 
Opava 41 12   53 
Bruntál 9 10   19 
  221 83 3 1 308 
      
Olomoucký kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
P erov 19 19 2  40 
Olomouc 18 13   31 
Šumperk 25 6 1  32 
Jeseník 16 6 1 1 24 
Prost jov 23 10 1  34 
  101 54 5 1 161 
      
Pardubický kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Pardubice 26 4   30 
Chrudim 19 6 3  28 
Ústí nad Orlicí 23 12  1 36 
Svitavy 35 9 3 1 48 
  103 31 6 2 142 
      
Pražský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Praha 1 10 6   16 
Praha 3 6 5   11 
Praha 4 15 7 2  24 
Praha 5 22 5   27 
Praha 6 13 4   17 
Praha 7 6 2 1  9 
Praha 8 4 4 1  9 
Praha 9 11 6   17 
Praha 10 14 6 1  21 
  101 45 5 0 151 
      
      
Plze ský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Plze -m sto 32 18 1  51 
Plze -sever 10 2   12 
Plze -jih 16 4 2  22 
Rokycany 17 3 1  21 
Klatovy 19 4   23 
Domažlice 13 4   17 
Tachov 19 4 1  24 
  126 39 5 0 170 
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St edo eský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Praha-východ 17 4 1  22 
Praha-západ 11    11 
Benešov 5 5   10 
P íbram 26 8 1  35 
Beroun 5 5   10 
Rakovník 20 8   28 
Kladno 33 10 2  45 
M lník 11 5 2  18 
Kolín 30 9 1  40 
Kutná Hora 21 7   28 
Nymburk 25 12 2  39 
Mladá Boleslav 34 9 2  45 
  238 82 11 0 331 
      
Ústecký kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Ústí nad Labem 23 10 1 1 35 
D ín 17 15   32 
Litom ice 26 6   32 
Teplice 17 13 1  31 
Chomutov 30 9 1  40 
Most 12  1  13 
Louny 15 3   18 
  140 56 4 1 201 
      
Vyso ina Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Pelh imov 29 7 1  37 
Havlí k v Brod 22 7 2  31 
Jihlava 22 12   34 
Ždár nad Sázavou 24 14 3  41 
T ebí  35 9 1  45 
  132 49 7 0 188 
      
Zlínský kraj Základní školy St ední školy DDM Jiné Celkem 
Uherské Hradišt  29 11 1  41 
Vsetín 21 6 1  28 
Zlín 37 12 1  50 
Krom íž 18 10 1  29 
  105 39 4 0 148 
      

eská republika 1981 792 79 7 2859 
stav k 31.12.2008 
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4.4. ZAPOJENÍ ŠSK DO JEDNOTLIVÝCH DRUH  SPORTOVNÍ INNOST 
A  B 

sportovní odv tví etnost   sportovní odv tví etnost

florbal 1935 horo lezectví 87

fotbal 1719 st electví 79

atletika 1510 jóga 74

volejbal 1451 kalanetika 64

basketbal 1406 kuželky 56

vybíjená 1190 mažoretky 51

stolní tenis 1021 korfbal 47

pohybové hry 862 požární sport 46

p ehazovaná 776 lakros 41

aerobic 756 bränball 31

lyžování 699 skate+inline 30

plavání 685 triatlon 25

gymnastika 642 squash 23

šplh 638 krasobruslení 23

posilování 518 golf 18

turistika 499 biatlon 17

nohejbal 485 rugby 15

házená 484 Euroteam 15

softball 470 šprtec 13

ringo 447 pozemní hokej 13

baseball 378 windsurfing 6

šachy 315 curling 4

zdravotní TV 289 paragliding 1

cyklistika 274

netradi ní sporty 267

tanec 266

rekrea ní TV 240

orienta ní b h 231

tenis 225

silový víceboj 217

vodáctví 211

badminton 208

lední hokej 189

hokejbal 176

frisbee ultimate 170 ASOPIS

úpoly 167 TVSM 1011

pohybové skladby 155 ŠKOLNÍ SPORT 951

Legenda:          stav k 31.12.2008 

A - sportovní odv tví, k nimž se hlásí více než 5% ŠSK 
B - sportovní odv tví, k nimž se hlásí mén  než 5% ŠSK  
Celkem se v ŠSK provozuje na 60 druh  pohybových aktivit v 22.950 kroužcích. 
Každý ŠSK tak v pr m ru nabízí svým len m 8 druh  aktivit.
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4.5. Ú AST NA ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SOUT ŽÍCH  
Po et sout ží, zú astn ných družstev a ú astník  AŠSK R ve školním roce 
2007/2008 (od úrovn  okresních akcí výš).  Údaje jsou zpracovány k datu 27.6.2008. 

 

Celkový po et sout ží, družstev a ú astník  po krajích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kraj Kód 
kraje 

Po et sout ží Po et družstev Po et ú astník  

Královéhradecký HKR 123 1621 14375 
Jiho eský JIC 190 2786 46004 
Jihomoravský JIM 217 3519 27647 
Karlovarský  KVA 199 2669 26311 
Liberecký LIB 163 2158 25842 
Moravskoslezský MSL 169 3286 30806 
Olomoucký OLM 164 1988 17922 
Pardubický PAR 84 1217 11471 
Pražský PHA 204 3630 34613 
Plze ský PLZ 168 2051 18526 
St edo eský STC 141 2252 17031 
Ústecký UST 201 2872 26246 
Vyso ina VYS 166 2105 18428 
Zlínský ZLN 217 2182 20664 

AŠSK R celkem 2406 34336 335886 
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4.6. VÝVOJ PO TU SOUT ŽÍ A Ú ASTNÍK  V AŠSK R  
Souhrnný p ehled po tu sout ží, zú astn ných družstev a po tu ú astník  
v Asociaci školních sportovních klub  eské Republiky od školního roku 1996/1997 
do školního roku 2007/2008.  

 

Po et sout ží od školního roku 1996/1997 do roku 2007/2008
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Po et družstev od školního roku 1996/1997 do roku 2007/2008
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Po et ú astník  od školního roku 1996/1997 do roku 2007/2008
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5. P EDSEDOVÉ KRAJSKÝCH RAD AŠSK R

Tel: 493 721 334 Mobil: 736 786 907 
Fax:  

HKR 
 
www.assk-khk.cz  

urda Josef  
Achátová 1702 
509 01  Nová Paka E-mail: josef.curda@centrum.cz 

Tel: 386 301 411 Mobil:737 414 355  
Fax:  

JIC 
 
http://www.gymta.cz/assk  

Jan Steinbauer 
Budovatelská 913 
374 01 Trhové Sviny E-mail: jan.stein@quick.cz 

Tel: 545 243 594 Mobil: 737 549 179 
Fax: 545 243 594 

JIM 
 
www.kr-assk-jim.czweb.org/  

Marek Radoslav  
Gymnázium 
kpt. Jaroše 14 
658 70  Brno 

E-mail: jadva@jaroska.cz 

Tel: 353 502 515 Mobil: 736 650 022 
Fax: 353 502 483 

KVA 
 
www.assk-kv.cz 

Adamec Bohumil  
Zahradní 43 
360 01  Karlovy Vary E-mail: bohumil.adamec@kr-karlovarsky.cz 

Tel: 485 123 557 Mobil: 728 406 104 
Fax: 485 101 176 

LIB 
 
www.kraj-
lbc.cz/sport/index.php?page=163 

Vondrouš Milan  
OVV LB - STO 
Jablonecká 18 
460 01  Liberec 

E-mail: sef@zssokol.cz 

Tel: 553 713 668 Mobil: 737 838 872 
Fax: 553 713 668 

MSL 
 
www.assk-msk.cz/  

Gellnerová Jana  
B. N mcové 32 A 
746 01  Opava E-mail: jana.gellnerova@seznam.cz 

Tel: 584 412 032 Mobil: 736 614 510 
Fax: 584 412 032 

OLM 
 
www.soje.cz/assk  

Roch Št pán  
Dukelská 1240 
790 01  Jeseník E-mail: roch@soje.cz 

Tel: 469 637 355 Mobil: 728 057 862 
775 686 690 

Fax: 469 637 355 

PAR 
 
http://krpar.xf.cz    

Holasová Eva  
Dr. V. Peška 658 
537 01  Chrudim 

E-mail: eva.holasova@seznam.cz 
Tel: 241 772 463 Mobil: 604 679 448 
Fax: 241 772 463   

PHA 
 
http://asskpraha.unas.cz/  

Egyházi František  
Základní škola 
nám. J. z Lobkovic 22 
130 00  Praha 3 

E-mail: f.egyhazi@ddmmodrany.cz 

Tel: 377 901 263 Mobil: 603 208 026 
Fax: 377 901 318 

PLZ 
 
www.asskplzen.cz 

Kub na Roman  
DDM 
Nádražní 722 
333 01  Stod 

E-mail: mddmstod@volny.cz 

Tel:  Mobil: 604 865 455 
Fax:  

STC 
 
www.krajskaradastc.kvalitne.cz  

Hynková Ond ejka  
Ji ího Voskovce 3071 
272 01  Kladno E-mail: ddm.podebrady@quick.cz 

Tel: 457 210 461 Mobil: 603 827 302 
Fax: 457 522 311 

UST 
 
www.kr-assk-ust.cz/  

Mooz Josef  
Základní škola 
E. Krásnohorské 8 
400 01  Ústí nad Labem 

E-mail: josefmooz@centrum.cz 

Tel: 566 621 515 Mobil: 602 611 916 
Fax: 566 650 700 

VYS 
 
www.ddmzdar.cz/assk/  

Straka Luboš  
DDM 
Dolní 3 
591 01  Ž ár nad Sázavou 

E-mail: straka@ddmzdar.cz 

Tel: 573 324 374 Mobil: 605 702 141 
Fax: 573 324 103 

ZLN 
 
www.kr-assk-zln.czweb.org/  

Ságnerová Svatava  
Tu apy 14 
769 01  Holešov E-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz 
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