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„Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase 
vìnuje práci s mládeží, jejíž dùležitost rok od roku roste.“

Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala
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Krátce pøed polednem dne 12. dubna 2013 se zaèali sjíždìt do Žïáru nad Sázavou 
delegáti a hosté 15. snìmu AŠSK ÈR, tentokrát i na snìm volební. Hotel Jehla a Sport 
Active jim poskytly dobré zázemí pro jednání i doprovodný program. Vzhledem 
k oslavám 20 let Asociace byl po jednání snìmu a doprovodném sportovním 
programu slavnostnì zahájen i  2. ples AŠSK ÈR.

Ovšem pøíprava snìmu zaèala již podzimním semináøem pøedsedù okresních rad 
Asociace a od té doby byla zcela pravidelnou souèástí všech jednání výkonného 
výboru a spoleèného jednání rady a VV. K tomu byly rovnìž zpracovány dokumenty 
a zprávy potøebné pro jednání snìmu. Pøednesením tìchto zásadních dokumentù se, 
po nezbytných úvodních procedurálních bodech jednání, ujali prezident asociace 
a generální sekretáø. Ve svých vystoupeních se zamìøili na zhodnocení zmìn, které

pøineslo uplynulé dvouleté období a zejména i zmìn souvisejících s  novou organizací sportu v ÈR. Kromì této bilance 
zaznìla i pochvala nejaktivnìjším èlenùm AŠSK a poprvé byla 33 osobnostem z øad Asociace udìlena bronzová 
medaile AŠSK III. stupnì  spolu s voucherem od firmy Adidas na nákup sportovního vybavení. Èestným èlenem AŠSK 
byla jmenována Eva Holasová a vstoupila tak do pomyslné „sínì slávy AŠSK“ 

V diskusi, následující po pøednesení zprávy o hospodaøení a návrhu rozpoètu na letošní rok zaznìlo výraznì hlavnì 
jedno z témat – a to je potøeba úpravy metodického pokynu MŠMT v souvislosti s pracovní náplní a uvolòováním 
pedagogických pracovníkù pro sportovní èinnost, kterou AŠSK organizuje. Jednoznaèným úkolem snìmu pro další 
období je informovat pøíslušné státní orgány a MŠMT o navrhovaném øešení a prezentovat tyto závìry i na pùdì ÈOV 
a dalších institucí a v parlamentních výborech pro vzdìlávání, školství a sport.

Delegáti se i usnesli na potøebných zmìnách stanov, znìní výroèní zprávy AŠSK za rok 2012, zvolili do èela Asociace 
nový Výkonný výbor a èleny revizní komise. V jednoznaènì schváleném usnesení pak deklarovali své další cíle 
a perspektivy Asociace pro nejbližší ètyøleté období. To nebude jednoduché mimo jiné i proto, že od roku 2014 platí 
nový obèanský zákoník, v projednání v parlamentu ÈR je i úprava zákona o loteriích a na MŠMT je rovnìž pøipravován 
nový zákon o sportu. Pøípadné schválení tìchto legislativních zmìn se výraznì projeví do èinnosti Asociace (i dalších 
subjektù a OS v oblasti sportu) a bude potøeba na nì rychle a vìcnì zareagovat. K tomu rovnìž snìm poskytl VV 
a výroèní konferenci v roce 2014 potøebné kompetence.
Vìøíme, že dané úkoly splníme se ctí a prosadíme nutné zmìny pro vìtší zapojení dìtí a mládeže do sportu na školách 
v rámci èinnosti Asociace, nových projektù napø. Sportující školy a ve spolupráci se stávajícími partnery i partnerem 
novým,  spoleèností SPORTMADE, jež se na snìmu prezentovala s konkrétním projektem, jak pomoci školnímu 
prostøedí.

Podìkování náleží všem, kteøí se na pøípravì snìmu podíleli i tìm, kteøí na snìm dorazili a aktivnì se zúèastnili 
jednání. Se všemi se tìšíme na další spolupráci pøi naplòování našeho programu a cílù Asociace.

Ladislav Petera
generální sekretáø AŠSK ÈR

Snìm AŠSK ÈR 2013 za námi, budoucnost (lepší) pøed námi…
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• Ocenìní AŠSK z rukou Ministra 
školství, mládeže a tìlovýchovy

K dvacetiletí AŠSK ÈR

Z obsahu tohoto èísla

Nabízíme možnost placené 
inzerce firmám, které se chtìjí 
prezentovat na stránkách našeho 
èasopisu ve všech ZŠ a SŠ v 
republice (nabídky sportovního 
vybavení, školních pomùcek, míst 
pro školní výlety atd...)

Poøádáte zajímavou sportovní 
akci a chcete se jí pochlubit 
kolegùm v republice? Napište 
nám!

KONTAKT: 
orblansko@seznam.cz

TELEFON: 776 198 192 
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Letošní 20. výroèí vzniku Asociace školních 
sportovních klubù je pøíležitostí jednak 
k bilancování výsledku tìchto dvaceti let, jednak 
k zamyšlení, jak to všechno zaèalo.

To bilancování ponechám tìm, kteøí se po celou 
dobu kolem AŠSK pracnì lopotili, nebo� 
ti nejlépe vìdí, jaký význam jejich práce v AŠSK 
mìla a má. Z mého pohledu diváka, který již pøes 
patnáct let stojí v ústraní a vše sleduje jen 
ze sdìlovacích prostøedkù, bylo založení AŠSK

dobrým poèinem, který hned zpoèátku svéexistence mìl ty nejlepší 
pøedpoklady pro významný pøínos v oblasti sportovního vyžití školní 
mládeže. Byl to obrovský potenciál vysokoškolsky vzdìlaných odborníkù-
tìlocvikáøù, které bylo možno do celé organizace zapojit. Na druhé stranì 
materiální vybavení sportovním náèiním a náøadím  - to vše v takových 
rozmìrech, jakými se nemohla pochlubit žádná organizace této zemì. Bylo 
však nutné to vše umnì využít jednáním s vedením  škol, zapojit tìlocvikáøe 
do této práce vìtšinou v dobrovolném vztahu, ale na druhé stranì 
pøesvìdèit subjekty tìlovýchovného a sportovního prostøedí, že se nejedná 
o konkurenci jejich práce. To se ukázalo jako nepøekroèitelný balvan 
(krátkodobá možnost èerpání prostøedkù ze SAZKY). I pøes mnohé obtíže se 
podaøilo životaschopnost AŠSK udržet a prokázat, že tato organizace má 
svoje významné místo ve sportovním životì školní mládeže. 

Co jí pøát do dalších let? 

Trvalý vývoj, zájem mládeže, pochopení školských pracovníkù všech stupòù 
a trochu i tìch nezbytných finanèních prostøedkù pro soutìže a turnaje.

PhDr. Jan Bìlohlávek - jeden z „fandù“ AŠSK



ZRCADLO VÝSLEDKÙ - družstva, kategorie IV.

chlapcidívky
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Finále 4. roèníku Orion florbal Cup hostila Kopøivnice

Nejprve své finálové souboje rozehrály ve dnech 19. a 20. 3. 2013 mladší kategorie a následnì 21. a 22. 3. 2013 
chlapci a dívky kategorie IV. Letošní republikové finále pøineslo velice vyrovnané souboje, kdy èasto rozhodovaly 
malièkosti èi sportovní štìstí v podobì promìnìných nájezdù. Nejvìtší diváckou podívanou v mladší kategorii bylo 
možné zhlédnout pøi finále chlapcù. Základní škola z Hradce Králové rozhodla o svém vítìzství nad 33. ZŠ Plzeò 
až v sedmém nájezdu, kdy v normální hrací dobì skonèilo utkání remízou. 
Ve starší kategorii se doèkala vítìzství po letech i poøadatelská škola. Chlapci z Kopøivnice i v osmi hráèích vybojovali 
titul a hledištì v Kopøivnici slavilo. Nutno podotknout, že kromì domácích divákù, ty nejlepší diváky mìla Plzeò. 
33. ZŠ Plzeò pøivezla plný autobus spolužákù a spolužaèek hráèù, kteøí neúnavnì hnali své družstvo. Finále tím mìlo 
skvìlou atmosféru. Republikové finále bylo v Kopøivnici tradiènì dobøe pøipravené a za to patøí velké podìkování 
a uznání týmu spolupracovníkù okolo Jana Slezáka a Jana Mužíka. Díky Kopøivnice. Byly to skvìlé zážitky.

Roman Kubìna, garant florbalu

 

Základní škola Emila Zátopka pøivítala v Kopøivnici pøi Republikovém finále nejlepších 
24 družstev chlapcù a dívek v kategorii III. a IV.

ZRCADLO VÝSLEDKÙ - družstva, kategorie III.

chlapci

1. ZŠ Jilemnického, Mladá Boleslav STC
2. ZŠ Fantova, Kaplice JIC
3. ZŠ a MŠ Pohoøelice JIM
4. ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod ZLN
5. ZŠ Emila Zátopka, Kopøivnice MSL
6. ZŠ Masarykova, Ostrov KVA

dívky

1. ZŠ Štefánikova, Hradec Králové HKR
2. 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeò PLZ
3. ZŠ Emila Zátopka, Zlín ZLN
4. ZŠ Emila Zátopka, Kopøivnice MSL
5. ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha PHA
6. ZŠ Žïár nad Sázavou VYS

1. ZŠ T.G.M. Jiráskovy Sady, Kutná Hora STC
2. ZŠ Komenského Nové Mìsto nad Metují HKR
3. ZŠ Èeskosl. armády, Frýdek - Místek MSL
4. ZŠ a MŠ Tìšany JIM
5. ZŠ Komenského, Mariánské Láznì KVA
6. ZŠ Emila Zátopka, Kopøivnice MSL

1. ZŠ Emila Zátopka, Kopøivnice MSL
2. ZŠ Mládeže 3, Znojmo JIM
3. ZŠ Tupolevova, Praha PHA
4. Gymnázium Komenského, Èelákovice STC
5. ZŠ Špièák, Èeská Lípa LIB
6. ZŠ Sportovní, Uherské Hradištì ZLN
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Finále 4. roèníku 

Orion florbal Cup 
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Poøadatelsky zkušená dvojice Josefa Jalového a Bohumila Hlaváèka pøichystala hráèùm, hráèkám a jejich doprovodu 
nejenom napínavá sportovní utkání. Návštìva Moravského krasu, zajištìná pro všechny úèastníky, udìlala už v první 
den na øadu hráèù velký dojem. Následné vystoupení mistrù svìta v kolové èi vystoupení mistrù svìta a Evropy 
v biketrialu pøi zahajovacím ceremoniálu bylo odmìnìno velkým potleskem ve stoje. Na úèastníky však èekala další 
pøekvapení hned následující den v podobì prezentace florbalového vybavení èi možnosti vyzkoušet si støelbu 
na radar, který zmìøí rychlost vaší støely. Potìšující je konstatování, že kvalita a florbalová úroveò družstev neustále 
stoupá a na republikovém finále nebylo slabých družstev.

Finále støedních škol ve florbalu 
Po dvou letech opìt Jedovnice pøivítala finálová klání chlapcù a dívek kategorie V. 
ve florbalu.

Tituly mistrù putovaly do Benešova a Prahy
Jedovnice – Po tøi dny se milovníci dìravého míèku utkávali na republikovém finále støedních škol, které již popáté 
v historii poøádala tamní prùmyslovka. „Úspìšnì, vìøím, že se všem u nás líbilo,“ myslí si øeditelka Romana Pernicová. 
Hlavní zásluhu na bezproblémovém prùbìhu mìl kolektiv organizátorù vedený Josefem Jalovým. Ten mohl být 
na závìr spokojen, poslední den navíc vyšel na jeho narozeniny. Zástupci škol nešetøili slovy chvály na jeho adresu, a� 
se již jednalo o samotnou hru èi bohatý doprovodný program. „Byli jsme svìdky nadstandardnì zorganizované akce, 
to mohu potvrdit,“ líbilo se Josefu Hostinskému, metodikovi Asociace školních sportovních klubù Èeské republiky, 
která turnaj zašti�ovala.
Samotná hra zaèala již v úterý odpoledne, pøerušil ji až podveèerní zahajovací ceremoniál. V nìm organizátoøi 
pøipravili kromì oficialit také velmi zajímavý program, který dùstojnì prezentoval náš region. Kromì domácího 
Martina Stehlíka, který se prezentoval na jednokolce a skupinì vynikajících blanenských parkuristù se v nìm 
pøedstavili i mistøi svìta a Evropy. Biketrialisté Václav Koláø, Martin Kakáè i žák prùmyslovky Václav Gryc, nechybìli 
šampioni v kolové ze Svitávky v èele s Jiøím Hrdlièkou. Ten se pøedvedl ve vzájemném zápase i proti vlastnímu synovi, 
i proti biketrialovému páru Koláø a Gryc. Nikdo se nezalekl ani hry s florbalovým míèkem, došlo i na výmìnu kol a hru 
s pro všechny nezvyklém náøadí. Všichni aktéøi sklidili zasloužený velký aplaus.
Úèastníkùm akce se líbila i další atrakce, kterou byl pro nì zájezd na Macochu a do Punkevních jeskyní v prùbìhu 
úterního a støedeèního odpoledne. I tato pro mnohé novinka se jim líbila. A k samotné høe. „Bohužel se potvrdilo, že 
domácí týmy, a� již naši kluci, tak dívky z blanenské obchodky, na republikovou špièku nemìly. Pøiznám se ale, že jsem 
to trochu èekal. V týmech z celé republiky hráli i ti, kteøí ve svých klubech hrají nejvyšší soutìže juniorù a v nìkolika 
pøípadech i extraligu dospìlých. Takové individuality se zákonitì prosazovaly,“ bylo jasné Josefu Jalovému. Úroveò 
hry se mu líbila. „Myslím, že nakonec opravdu vyhráli ti nejlepší. U dívek jsem èekal vìtší drama, favorizované holky 
z Uherského Brodu však v poslední tøetinì pøekvapivì odpadly. U borcù to bylo dramatiètìjší, schylovalo se 
k prodloužení, ale nakonec zápas skonèil v normální hrací dobì,“ popsal prùbìh finále. Republikové tituly tak nakonec 
putovaly do Gymnázia Nad Alejí Praha a Gymnázia Benešov. „Chtìl bych i touto cestou podìkovat všem, kteøí 
do Jedovnic pøicestovali z celé naší zemì za pøíkladné sportovní chování, pomyslnì také smekám pøed výborným 
pískáním rozhodèích,“ øekl na závìr hlavní organizátor Jalový. Bohumil Hlaváèek

Roman Kubìna, garant florbalu



Finále støedních škol Jedovnice 2012 – 2013
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ZRCADLO VÝSLEDKÙ

Zápasy ve skupinách: Blansko – Svìtlá nad Sázavou 3:7, Liberec – Sedlèany 2:1, 
Uherský Brod – Svìtlá nad Sázavou 3:2, Sedlèany – Praha 1:2, Blansko – Uherský Brod 0:8, Liberec – Praha 3:4. 
Semifinále: Uherský Brod – Liberec 6:1, Praha – Svìtlá nad Sázavou 6:1.   
O 5.-6. místo: Blansko – Sedlèany 1:7.
O 3.-4. místo: Liberec – Svìtlá nad Sázavou 6:3 
Finále: Uherský Brod – Praha 1:5. 

Zápasy ve skupinách: Liberec – Benešov 1:2, Jedovnice – Pardubice 0:8, Havíøov – Pardubice 3:2, 
Benešov – Praha 5:0, Jedovnice – Havíøov 0:8, Liberec -  Praha 4:2. 
Semifinále: Havíøov – Liberec 5:4, Benešov – Pardubice 6:3.
O 5.-6. místo: Jedovnice – Praha 3:11. 
O 3.-4. místo: Liberec – Pardubice 3:2p.  
Finále: Havíøov – Benešov 3:4. 

DÍVKY

CHLAPCI
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chlapci:

skupina A: J. Hradec - Pacov 2:1 (26, -22,8)
Pacov - Domažlice  0:2 (-18, -14)
Domažlice - J. Hradec 2:0 (22, 23)

poøadí: 1. Domažlice 2 0 4:0 4 b.
2. J. Hradec 1 1 2:3 3 b.
3. Pacov 0 2 1:4 2 b.

skupina B: Pøíbram - Chomutov 0:2 (-14, -18)
Liberec - Pøíbram 1:2 (-12, 18, -5)
Chomutov - Liberec 2:1 (21, -24, 10)

poøadí: 1. Chomutov 2 0 4:1 4 b.
2. Pøíbram 1 1 2:3 3 b.
3. Liberec 0 2 2:4 2 b.

semifinále I : Domažlice - Pøíbram 0:2 (-21, -23)
semifinále II: J. Hradec - Chomutov 0:2 (-21, -19)
o 5. místo:  Pacov - Liberec 0:2 (-20, -15)
o 3. místo:  Domažlice -  J. Hradec 2:0 (17, 18)
o 1. místo: Pøíbram - Chomutov 1:2 (-17, 24,-16)

Koneèné poøadí: 1. SPŠ a VOŠ Chomutov
2. SPŠ a VOŠ Pøíbram
3. Gymn. J. Š. Baara Domažlice
4. Gymnázium V. Nováka J. Hradec
5. SPŠSE a VOŠ Liberec
6. Gymnázium Pacov

Nejlepší nahrávaè: Roman Èerný
Nejlepší smeèaø: Štìpán Rejhon 
Nejvšestrannìjší hráè: Filip Kupilík 

Republikové finále SŠ a SOU ve volejbalu
Jindøichùv Hradec                                         19. až 20. bøezen 2013

Mìstská sportovní hala v Jindøichovì Hradci pøivítala šest družstev chlapcù a stejný poèet družstev dívek. V obou 
kategoriích byla družstva rozdìlena do dvou skupin po tøech, která hrála každé s každým. Následovala dvì  semifinále 
prvních dvou družstev køížem a utkání o koneèná umístìní. Všechny zápasy se hrály na dva vítìzné sety. 

dívky:

skupina A: J. Hradec - Šlapanice 0:2 (-6, -11)
Prostìjov - J. Hradec 2:0 (-21, -11)
Šlapanice - Prostìjov 2:0 (18, 16)

poøadí: 1. Šlapanice 2 0 4:0 4 b.
2. Prostìjov 1 1 2:2 3 b.
3. J. Hradec 0 2 0:4 2 b.

skupina B: È. Budìjovice - Praha   2:0 (18, 10)
Liberec - È. Budìjovice 0:2 (-22, -23)
Praha - Liberec    0:2 (-13, -17)

poøadí: 1. È. Budìjovice 2 0 4:0 4 b.
2. Liberec 1 1 2:2 3 b.
3. Praha 0 2 0:4 2 b.

semifinále I: Šlapanice - Liberec 0:2 (-23, -17)
semifinále II: Prostìjov - È. Budìj. 1:2 (21, -12, -12)
o 5. místo: J. Hradec - Praha 1:2 (-19, 21, -7)
o 3. místo: Šlapanice - Prostìjov 2:0 (22, 14)
o 1. místo: Liberec - È. Bud. 0:2 (-18, -23)

Koneèné poøadí: 1. Gymn. J. V. Jirsíka È. Budìjovice
2. Gymnázium a SOŠPg Liberec
3. Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
4. Gymnázium J. Wolkera Prostìjov
5. Gymnázium  Litomìøická Praha
6. Gymnázium V. Nováka J. Hradec  

Nejlepší nahrávaèka: Lucie Kubátová
Nejlepší smeèaøka: Tereza Homolková
Nejvšestrannìjší hráèka: Hana Klimešová 

Zpracoval: Otakar Kinšt, øeditel soutìže

ZRCADLO VÝSLEDKÙ 



Fotoreportáž - RF SŠ a SOU ve volejbalu - Jindøichùv Hradec   
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Republikové finále Poháru støedních škol 
v házené v Jièínì

Z povìøení VV AŠSK ÈR uspoøádal Školní sportovní klub pøi Gymnáziu  Lepaøova Jièín republikové finále Poháru pro 
žáky a žákynì SŠ v házené. Celé organizace se uja Mgr. Jaroslav Šolc.  Poøadatelská škola vytvoøit pro tuto akci ideální 
podmínky. Hrálo se v hale oddílu házené TJ  HBC Jièín. Stravování probíhalo v jídelnì Oblastní nemocnice Jièín 100 
metrù od haly a bylo velmi chutné. Podaøilo se oslovit i velké množství sponzorù a tak mìla družstva možnost hrát 
o opravdu krásné ceny. Díky patøí i øediteli Lepaøova gymnázia Miloši Chlumskému, starostovi mìsta Jièín Jiøímu 
Liškovi a èlenùm klubu HBC Jièín. 
Soutìže se zúèastnilo šest družstev dìvèat a pìt chlapcù, Dìvèata byla nasazena do dvou skupin dle klíèe schváleného 
VV AŠSK ÈR. Ve skupinì se hrálo. Celky na 3.místì hráli o koneèné páté místo,  první dva ze skupiny sehráli køížem 
semifinále, prohrávající hráli o koneèné tøetí místo, vítìzové o první.  
Všichni úèastníci republikového finále odjíždìli z Jièína velmi spokojeni se spoustou dojmù a nových pøátelství.
Chtìl bych tímto podìkovat všem poøadatelùm, rozhodèím i hráèùm a hráèkám za bezproblémový prùbìh 
a za korektnost. Zvláštní díky Jaroslavu Šolcovi a jeho organizaènímu týmu za pøípravu a organizaci.

Vlastimil Hejcman
garant sportu AŠSK ÈR 

Republikové finále støedních škol v házené se uskuteènilo v Jièínì  za úèasti 
nejlepších støedoškolských družstev dívek a chlapcù. 
Soutìž dívek probìhla za úèasti družstev gymnázií z Chebu, Písku, Prahy, Olomouce, Uherského Hradištì a Velkého 
Meziøíèí. V závìreèném finálovém utkání, které pøineslo velmi kvalitní dívèí házenou, se støetla družstva Olomouce 
a Písku. Jihoèešky v nìm zvítìzily 27:20 a vybojovaly tak zlaté medaile. Støíbrné medaile patøí dívkám z Olomouce, 
bronzové gymnazistkám z Velkého Meziøíèí.
V kategorii chlapcù nastoupily k bojùm družstva Gymnázia Žïár nad Sázavou, VOŠ a SPŠ Jièín, Masarykova gymnázia 
Pøíbor, VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem a družstvo poøádajícího Lepaøova gymnázia Jièín, které patøilo mezi nejvìtší 
favority turnaje.
Po oba dny byli pøítomní diváci svìdky zajímavých utkání velmi dobré úrovnì, vždy� na jièínské palubovce se 
pøedstavili v dresech svých škol nejlepší hráèi dorosteneckých soutìží v ÈR. Prùbìh turnaje chlapcù byl napínavý až do 
úplného konce, když do posledního zápasu nastoupily dosud neporažené celky Lepaøova gymnázia Jièín
a Masarykova gymnázia Pøíbor. Gymnazisté z Moravy byli v prùbìhu prvního poloèasu lepším týmem a vybudovali si 
až sedmibrankový náskok. Jejich cestu za vítìzstvím jim však jièínští házenkáøi znesnadnili, když pøed slušnì 
zaplnìným hledištìm jièínské mìstské haly pøidali na bojovnosti a dvì minuty pøed koncem se dotáhli na rozdíl jedné 
branky. Závìr už ale patøil hostùm, kteøí udrželi dvoubrankový náskok až do závìreèného hvizdu rozhodèích 
a vybojovali tak po roce opìt titul pøeborníka republiky v házené týmù støedních škol. Na jièínské gymnazisty tak již 
ponìkolikáté za sebou zbyly pouze støíbrné medaile, tøetí skonèili studenti z Roudnice n/L.

poprvé v historii støedoškolské házené

19.-21. bøezna 2013

Jaroslav Šolc
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AŠSK ÈR o úloze a podpoøe sportu na školách

Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala pøijal prezidenta Asociace školních sportovních klubù Èeské 
republiky Václava Lešanovského a pøedstavitele krajských rad, kterým u pøíležitosti 20. výroèí èinnosti asociace 
pøedal pamìtní plakety. 
Ministr vyzdvihl èinnost Asociace školních sportovních klubù na základních a støedních školách a podìkoval uèitelùm 
a dobrovolným pracovníkùm za podporu školního sportu. „Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù 
a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase vìnuje práci s mládeží, jejíž dùležitost rok od roku roste.“
V následné diskusi se hovoøilo o úloze školního sportu ve spoleènosti, o možnostech podpory volnoèasových aktivit 
i o dùležitosti uèitele v procesu vzdìlávání a organizace sportovních aktivit na školách. Václav Lešanovský velmi ocenil 
podporu Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy, bez které by Asociace nemohla svoji èinnost vyvíjet.
Letos v èervnu se bude konat v Karlových Varech a Sokolovì Mistrovství svìta škol v atletice, na které pøedstavitelé 
AŠSK ÈR pana ministra srdeènì pozvali.

Praha, 22. bøezna 2013

foto Agnesa Zochová 
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Praha, 10. dubna 2013 - V otázce odmìòování pedagogických pracovníkù nedošlo v poslední dobì k žádné zásadní 
zmìnì. Netýká se to ani pøípadù, kdy uèitelé doprovázejí dìti v rámci vyuèování na koncerty èi výstavy. 
Nic na právní úpravì mimoškolních akcí a odmìòování pedagogických pracovníkù, jež se tìchto akcí úèastní, 
nezmìnil ani Zákon è. 198/2012 Sb. – zákon o pedagogických pracovnících se touto problematikou ani nezabývá.
Pedagogiètí pracovníci v pracovní dobì vykonávají pøímou pedagogickou èinnost a práce související s pøímou 
pedagogickou èinností. Úèast na akcích organizovaných školou je výslovnì zahrnuta do výètu prací souvisejících 
s pøímou pedagogickou èinností v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky è. 263/2007 Sb. Jedná se tedy o standardní práci 
pedagogických pracovníkù, za kterou je jim poskytován plat dle platných právních pøedpisù.Plat se pedagogickým 
pracovníkùm nekrátí ani v pøípadì, kdy z dùvodu úèasti na podobné akci nesplní svùj stanovený týdenní rozsah pøímé 
pedagogické èinnosti (napø. uèitel neoduèí jemu stanovený poèet hodin, nebo� šel s žáky na výlet). Pøi splnìní 
podmínek uvedených v zákoníku práce mají pedagogiètí pracovníci pøi úèasti na mimoškolních akcích nárok na plat 
nebo náhradní volno za práci pøesèas, pøíplatek za práci v sobotu a v nedìli a pøíplatek za noèní práci.

Reakce MŠMT na reportáž TV Prima ze dne 9. 4. 2013

Ve ètvrtek 25. dubna se v  rámci projektu našeho partnera, Èeského svazu aerobiku, fitness a tance FISAF.cz, 
zúèastnila družstva z našich škol postupového kola soutìže Èesko se hýbe ve školách plných zdraví ve Sport Centru 
Praha v Letòanech. 
Tato soutìž je urèena pøedevším zaèínajícím skupinám, které mají chu� pøedstavit se se svou pohybovou skladbou 
a porovnat se s ostatními. Cílem této soutìže pohybových skladeb je pøivést k pohybu co nejširší zábìr dìtí ze školek 
a škol.
Pøes tøi sta dìtí v pìti vìkových kategoriích od 6 do 17 a více let pøedvedlo své natrénované pohybové skladby. 
Vystoupení byla úžasná, zvláštì malé dìti byly roztomilé. Všechna družstva  si vystoupení velmi užívala. Vìtšina 
skladeb postoupila do republikového finále, které se koná v rámci dne dìtí 1. èervna v O2 arénì. Oèekávaná úèast 
je pøes dva a pùl tisíce dìtí. 
Kromì Asociace školních sportovních klubù,  Èeského svazu aerobiku, fitness a tance FISAF.cz  se do ojedinìlé 
pøehlídky dìtských pódiových skladeb zapojila i Èeská obec sokolská a Èeská asociace Sport pro všechny. Nás mùže 
tìšit, že naše školní sportovní kluby mìly v tomto i v ostatních kolech nejvìtší zastoupení.  

POSTUPOVÉ KOLO ÈESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ PRAHA LETÒANY
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: Agnesa Zochová
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Školní cena Fair play za rok 2012 
patøí Markétì Možíšové

Klub fair play Èeského olympijského výboru se v letošním školním roce rozhodl 
vìnovat velkou pozornost sportujícím dìtem a mládeži. Na sportovních 
soutìžích Asociace školních sportovních klubù ÈR si ve spolupráci s poøadateli 
vytýèil jako hlavní cíle popularizovat a propagovat èiny Fair play na školách 
a v médiích. Školní sportovní kluby, okresní a krajské rady AŠSK ÈR mohou samy 
tuto cenu udìlovat nebo navrhovat mladé sportovce na udìlení Školní ceny Fair 
play ÈOV, jejímiž garanty jsou Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy 
spoleènì s Olympijskou akademií a Èeským klubem fair play Èeského 
olympijského výboru.
V øíjnu 2012 jsem v tisku popsala událost, která se pøihodila pøi okresním kole 
v pøespolním bìhu støedních škol, který se konal v Bystøici p.H.: pøi závodì
družstev žákynì holešovského gymnázia upadla a nepøíjemnì si podvrtla kotník – když zjistila její kolegynì z týmu 
Markéta Možíšová, co se stalo,  okamžitì pøerušila závod, pro zranìnou spolužaèku se vrátila a pomohla jí 
s nepøíjemným zranìním dojít za pøítomnými zdravotníky, pøièemž zranìné kamarádce bìhem transportu vydatnì 
pomáhala. Protože celá událost splòovala podmínky pro udìlení výše zmínìné ceny, navrhla Krajská rada AŠSK ÈR 
Zlínského kraje Markétu na toto ocenìní. 
V minulém týdnu obdržela Markéta Možíšová pozvánku na slavnostní vyhlašování Školní ceny Fair play za rok 2012, 
které probìhne 19. bøezna 2013 v Kongresovém sále Centra pohybové medicíny v Praze. Za Krajskou radu AŠSK ZLN, 
všechny sportovce a trenéry Markétì srdeènì blahopøeji a dìkuji ji jí za férové sportovní chování, které sice 
znevýhodnilo její družstvo pøi závodì, ale ukázalo všem sportovcùm i pøihlížejícím divákùm, co znamená chovat se 
„fér“ – pomoci kamarádce i za cenu znevýhodnìní vlastního družstva. Idea novodobého olympismu vyjadøuje odvìké 
tužby po pøátelství a spolupráci a svou podstatou se prolíná s pokrokovým chápáním výchovy a vzdìlání. Stala se tak 
významným výchovným prostøedkem, protože je odrazem dávného ideálu harmonicky tìlesnì i duševnì rozvinutého 
èlovìka. Proto je tak dùležité šíøit zásady fair play pøedevším mezi školní mládeží a dìtmi.

Mgr. Svatava Ságnerová

Pokraèování ze str. 12: Reakce MŠMT na reportáž TV Prima...

Jediná zmìna, která od 1. 9. 2012 mùže mít vliv na odmìòování pedagogických pracovníkù, se týká definice tzv. 
pøespoèetných (nikoliv pøesèasových) hodin. Pokud v týdnu pedagogický pracovník vykoná více hodin pøímé 
pedagogické èinnosti, než má stanoveno svým rozvrhem, náleží mu za tuto hodinu „navíc“ pøíplatek ve výši 
dvojnásobku prùmìrného hodinového výdìlku. Tento pøíplatek mu ale od 1. 9. 2012 nenáleží v pøípadì, kdy èást 
jemu stanoveného týdenního rozsahu nesplnil zejména z dùvodu, že vykonával práce související s pøímou 
pedagogickou èinností. V takovém pøípadì se mu jako pøespoèetné hodiny poèítají až ty, které oduèí nad rámec svého 
týdenního rozvrhu.
Pøíklad: Uèitel týdnì uèí 22 hodin. V pondìlí má uèit 5 hodin, ty ale neoduèí, protože šel s tøídou do divadla. Ve støedu 
má také uèit 5 hodin, ale oduèí 6, nebo� suploval hodinu za nemocného kolegu. Døíve by se tato hodina považovala 
za pøespoèetnou a pøíslušel by za ni pøíplatek, od 1. 9. 2012 se za pøespoèetnou nepovažuje a nepøísluší za ni pøíplatek.
Uèitel tak v daném týdnu oduèil jen 18 hodin (22 – 5 odpadlých za divadlo + 1 suplování). Jeho platový tarif se však 
nijak nekrátí, a proto není pravda, že by byl v pondìlí s dìtmi v divadle „zadarmo“.
Výše uvedený výklad je zjednodušený. Podrobné vysvìtlení lze nalézt v Právním výkladu zde: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-
pracovnicich?highlightWords=p%C5%99espo%C4%8Detn%C3%A9 Mgr. Marek Zeman

Øeditel odboru vnìjších vztahù a komunikace MŠMT ÈR



TRIATLON DO ŠKOL
projekt ÈTA a AŠSK

Pøebor škol v aquatlonu (kombinace plavání a bìh) se budou konat dle pravidel Soutìžní smìrnice ÈTA 
(www.triatlon.cz). Víceboj zaèíná závodem v plavání. Start je možno provést z vody, na jedné plavecké dráze mohou 
plavat max. 2 plavci. Mezi plaveckou a bìžeckou èástí je pauza pro vytvoøení výsledkových resp. startovních listin pro 
bìžeckou èást a pøesun závodníkù na tra� bìhu. Bìh je startován Gundersenovou metodou, tzn. v odstupech 
vzniklých v plavecké èásti. První v cíli je zároveò vítìz závodu. 
Soutìží jednotlivci + družstva (Kategorie II, III, IV a V; do poøadí se zapoèítávají vždy 3 nejlepší závodníci z každé 
kategorie). První z každé disciplíny obdrží jeden bod, druhý dva atd. Škola, která nepostaví požadovaný poèet 
závodníkù, obdrží za každého takového závodníka poèet bodù odpovídající poslednímu místu. Do Finále postupují 
první tøi v každé kategorii a vítìz družstev. 

Pro školní rok 2012/2013 jsou stanoveny tyto termíny:
Okresní kola probìhnou do: 20. kvìtna 2013
Krajská kola probìhnou do: 31. kvìtna 2013
Republikové finále probìhne: 14. èervna 2013
ÈTA nabízí: • Finanèní zajištìní akce

• Evidenci závodníkù a výsledkový servis na www.czechtriseries.cz
• Mediální podporu celé akce
• Bezplatné školení trenérù III. tøídy v triatlonu všem zájemcùm, kteøí se budou na projektu podílet 
• V pøípadì potøeby zajištìní rozhodèího ÈTA
• Databázi kontaktù na krajská sdružení ÈTA 
• Následnou možnost realizace v triatlonovém prostøedí
• V pøípadì založení nového TT klubu pøi ZŠ nebo SŠ s poètem alespoò 7 èlenù a jejich úèastí 

alespoò na dvou závodech ÈP v triatlonu nebo aquatlonu finanèní dotace 10 tis.Kè.
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Kompletní florbalové 
vybavení pro školy a organizace

Kompletní florbalové 
vybavení pro školy a organizace

wwwwwwwww
Sady florbalových holí Salming Campus 32
10 holí + 10 míèkù + šortky a triko 

za 5480 Kè.
zdarma

Kvalitní florbalové hokejky Campus 32 jsou nejoblíbenìjšími 
školními hokejkami!
 
Florbalový specialista firma Necy s.r.o. provozující e-shop 
www.eFlorbal.cz poskytuje kompletní nabídku florbalového 
vybavení pro školní zaøízení.
 
Nabízí zvýhodnìné sady florbalových holí zahrnující - míèky, 
vybavení pro brankáøe i sportovní obleèení pro hráèe 
a trenéry.
 
Perfektní servis, dodání a podpora jsou samozøejmostí.
 
K objednávce nad 3000 Kè trièko a šortky !zdarma

Brankáøské kalhoty, dres a maska

 za  Kè2990

   

www.eflorbal.cz | www.sportobchod.com | economy@eflorbal.cz

Kontakt: 777052299 nebo 736434659
   




