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ABSTRAKT 

Název: 

Asociace školních sportovních klubů České republiky jako moderní sportovní 

organizace dětí a mládeže 

Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je zmapovat vznik Asociace školních sportovních klubů České 

republiky, zaměření její činnosti, cíle a poslání. Popsat vývoj organizace a změny, které 

nastaly v období let 1992-2007. Analyzovat důsledky státoprávního uspořádání 

v České republice na činnost AŠSK ČR. 

Metody: 

Byla použita kvalitativně interpretativní analýza tzn. analýza dokumentů - analýza 

tištěných dokumentů, virtuálních dat, dat získaných rozhovory. Popisná analýza byla 

použita pro získání přesných informací o konkrétních aspektech zkoumaného prostředí. 

Přímá komunikace - interview byl významnou dotazovací technikou. Anketní 

dotazování bylo použito ke zjištění činnosti, postavení a podmínek školních 

sportovních klubů na školských zařízeních za pomoci jednoduché statistiky. 

Výsledky: 

Byl charakterizován vznik, vývoj, zaměření a změny Asociace školních sportovních 

klubů České republiky, které nastaly v období let 1992- 2007, v období 15 let trvání 

této sportovní organizace. Byly popsány cíle a důležitost fungování školm'ho sportu na 

školách. 

Klíčová slova: 

Asociace školních sportovních klubů České republiky, školní sportovní kluby, volný čas 

dětí a mládeže na základních a středních školách, dobrovolná činnost. 



ABSTRACT 

Title of the Thesis: 

Association of School Sports Clubs Czech Republic - a modem sports organization for 

children and the youth 

Target: 

The aim of the thesis is to invertigate the origin of Association of School Sports Clubs 

Czech Republic, focus of its activities, aims and the mission. The aim is to describe the 

development the organization and changes, which occured in the period 1992 - 2007. 

Analyse consequences constitutionallaw structurization in the Czech Republic on the 

activity of Association of School Sports Clubs Czech Republic. 

Methods: 

Qualitative-imperative analysis of data was used, it means analyses of documents -

analysis of printed documents, virtual data, data, which I gained from interviews. 

Descriptive analysis was used for obtaining information about specific aspects of 

researched background. Direct communication - interview was an important asking 

technique. Opinion poll was used in order to detect the activity, position, and 

conditions of school sports clubs on schools with the help of simple statistics. 

Results: 

The origin, development, focus and changes of Association of School Sports Clubs 

Czech Republic were characterised, which happend in the period 1992-2007, in the 

period of 15 year existence of this sport organization. Aims and importace of function 

of school sport on schools were described. 

Keywords: 

Association of School Sports Clubs Czech Republic, school sports clubs, free time 

(leisure time) of children and the youth at basic and high schools, voluntary activity. 
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1 ÚVOD 

1. 1 Vymezení pojmu a záměru práce 

Název magisterské diplomové práce ,,Asociace školních sportovnlch klubů České 

republiky jako moderní sportovnl organizace dětí a mládeže" a motto: Volný čas 

mládeže je velmi cenná deviza, věnujme mu tedy patřičnou pozornost, pečujme o 

podmínky pro jeho naplnění, specifikuje o čem by měla práce pojednávat. 

O Asociaci školních sportovních klubů České republiky (zkráceně AŠSK ČR nebo 

Asociace) nebyla za patnáct let jejího působení vydána žádná ucelená publikace, 

přehledný materiál, který by se zabýval vznikem a vývojem této sportovní organizace, 

občanského sdružení, za období r. 1992-2007. 

Asociace v roce 1992, kdy vznikala a byla založena, se přizpůsobila potřebám ve 

společnosti. Využila hluché rrústo v oblasti pěstování zájmového sportu na základních a 

středních školách a snažila se pro tuto činnost vytvářet podrrúnky. Chtěla se postupně 

stát organizací, která by pečovala o děti a mládež v době jejich volného času. Měla 

v úmyslu začlenit se mezi sportovní organizace spolkového charakteru - občanská 

sdružení, která v té době v rámci celé České republice vznikala a působila. 

Předpokládala, že svým pojetím a zaměřením činnosti se stane organizací, která se na 

školách nedá přehlédnout, která bude učit žáky a studenty sportovat pravidelně, 

pro radost, ne pro špičkové sportovní výkony, za pomoci učitelů, trenérů a hesla "kdo 

si hraje, nezlobí". 

Mým úkolem bylo provést historickou studii vzniku AŠSK ČR, analyzovat vývoj 

organizace za patnáct let jejího působení v závislosti na situaci ve sportu v příslušném 

období, vysledovat změny v organizaci, které nastaly důsledkem změn ve státoprávním 

uspořádání v České republice, a to ve všech směrech a oblastech činnosti: v organizační 

struktuře, členské základně, soutěžních a nesoutěžních aktivitách, mezinárodní 

spolupráci, jiné činnosti než sportovní a v neposlední řadě v podmínkách financování 

AŠSKČR. 

Pokusil jsem se zmapovat1nakolik se Asociace dostala do povědomí učitelů a trenérů na 

základních a středních školách a jaké zde mají školní sportovní kluby postavení, jak se 
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AŠSK ČR začlenila do sportovního prostředí v České republice, a jak působí na 

mezinárodní úrovni v oblasti školního sportu. 

Tato práce by měla říci, zda je činnost Asociace pozitivní, případně tyto klady 

občanského sdružení vyzdvihnout prostřednictvím diplomové práce. Asociace školních 

sportovních klubů České republiky by měla získat základní a ucelený informační 

materiál o své činnosti za patnáct let. 

9 



, v , 

2 TEORETICKA CAST 

V teoretické části diplomové práce jsem se věnoval těmto tématům: 

• Sport a jeho historické postavení v Československé republice (v období od II. 

světové války do r. 1989). 

• Tradice spolkového sportu a tělovýchovy v Československu (r.l948 - r. 1989). 

• I.S.F. Intemational School Sport Federation - Mezinárodní federace školního 

sportu, vzor AŠSK ČR. 

• Podmínky pro činnost spolkových organizací v současné České republice. 

• Evropská unie a spolkové hnutí v Evropě. 

• Formální organizace - charakteristika, cíle, principy. 

• Občanská sdružení ve sportovním prostředí a jejich možné dělení. 

• Financování občanských sdružení. 

• Význam volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

• Nabídka, výzkum a vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

10 



.., 
2. 1 Sport a jeho historické postavení v Ceskoslovenské republice 

(r. 1945 - r. 1989) 

Po první světové válce došlo k velkému rozvoji sportovních klubů a organizací na 

národní a mezinárodní úrovni, k vytvoření systémů pravidelných soutěží a jednotných 

pravidel. Sport se tak institucionalizoval. Stále měl spíše rekreační charakter a o svou 

existenci často soupeřil s tradičními tělovýchovnými systémy. 

Výkonnostní prvek sportu se v plné šíři uplatnil po 2. světové válce, kdy se ve 

společnosti začal výrazně prosazovat prvek výkonu a soutěživosti. Sport se stal také 

polem soupeření v té době dvou nejsilnějších politických systémů - západního 

kapitalistického a východního socialistického.Vývoj společnosti zejména v hospodářsky 

rozvinutých zemích se odrazil ve změně pohledu na sport a na jeho pojetí. Za hlavní 

důvod lze považovat to, že pro převážnou část populace, která se sportovním činnostem 

věnovala, nebyl výkon hlavním či pouze jediným cílem. Mnoho lidí hledalo ve 

sportování také zábavu, přátelské kontakty s ostatními lidmi a celou řadu dalších 

osobních přínosů a hodnot. Ne každý byl členem nějaké sportovní organizace. Lze se 

domnívat, že pro rozlišení důvodů a cílů, kvůli kterým se lidé sportu věnovali a věnují, 

se ke slovu sport začaly připojovat přívlastky jako výkonnostní, vrcholový či masový 

sport (Slepičková, 2000). 

Vliv státu na tělesnou výchovu byl posílen zřízením Státního výboru, sdružující 

zástupce České obce sokolské (zkráceně ČOS), celonárodních společenských organizací 

a tělovýchovného zdravotnictví zákonem z 14. července 1949. Úkolem bylo zejména 

vytyčovat jednotné ideové, metodické, zdravotnické, organizační a hospodářské zásady 

provádění veškeré tělesné výchovy a sportu. Šlo o model spolupůsobení tělovýchovné 

organizace a státm'ho zřízení. Snahy o výstavbu socialistického systému tělesné kultury 

však narážely na letité tradice Sokola, nedařilo se tento systém budovat, byl hodnocen 

jako neuspokojivý a stranické orgány rozhodly opustit dosavadní model a plně převzaly 

sovětskou organizaci tělesné kultury [ www.sokol.cz, 2007]. 

Totalitní režim nejen fakticky a právně zasáhl sportovní spolkové prostředí, aby mu 

předepsal sjednocovací procedury, ale po vytvoření jednotné monopolní tělovýchovné 

organizace, ČSTV, ji pověřil plněním některých úkolů socialistického státu v péči o 

sport a tělovýchovu. Tím byly uvolněny celospolečenské zdroje pro pravidelné 
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financování sportovních a tělovýchovných organizací, avšak se současnou ztrátou jejich 

přirozené nezávislosti a zpolitizováním jejich existence (Střelec, 1999). 

V osmdesátých letech minulého století, jako vše v zemi, i sport byl řízen 

předsednictvem Ústředního výboru KSČ a ten spolu s vládou republiky stanovil, že se 

musí uskutečňovat větší angažovanost dětí v tělovýchově na školách v rámci zájmových 

tělovýchovných útvarů. V Metodických pokynech k organizaci a obsahu činnosti 

kroužků ČSTV na základních školách jsem se dočetl, že zvláštní úloha patřila 

Československému svazu tělesné výchovy a to zejména v personálním zabezpečení, 

metodickém a odborném usměrňování. Tento Metodický pokyn pojednává o pěstování 

sportovních činností na základních a středních školách, zejména o: 

Zakládání sportovních kroužků, do roku 2000 mělo v nich být postupně zapojeno 75% 

dětí a mládeže a to minimálně ve dvou cvičebních tréninkových jednotkách týdně. 

Nebyla stanovena podmínka, aby děti a mládež zařazené do kroužků ČSTV na školách 

byly členy ČSTV. Tento pokyn Českého ústředního výboru ČSTV z roku 1987 byl 

rozšířen pokynem ministerstvem školství vydaným s platností od 1. 9. 1986. Byl to 

metodický pokyn k rozvoji dobrovolné organizované tělesné výchovy, sportu, turistiky 

a branně technických činností pro zabezpečení školního roku 1986/1987. Pokyn byl 

určen pro KNV (krajský národní výbor), ONV (obvodní národní výbor - oddělení 

školství). V plánu rozvoje činnosti měly být vybrány základní školy, které měly 

nejlepší materiální a kádrové podmínky a na středních školách měly být vytvářeny 

předpoklady pro rozšíření tělovýchovně branné činnosti. Ve školním roce 1988- 1989 

měla být realizována 3. hodina tělesné a sportovní výchovy na středních školách. 

Personálně sport zajišťovalo ČSTV a dále trenéři Svazarmu, Pionýrská organizace a 

Socialistický svaz mládeže. Okresní, městské a obvodní výbory ČSTV měly 

spolupracovat s odbory školství na všech úrovních a obsah činnosti kroužků ČSTV na 

školách měl navazovat na osnovy povinné školní tělesné výchovy a ty měly vycházet ze 

základních programových materiálů zpracovaných pro jednotlivé věkové kategorie. 

Byly to kroužky všestranné tělesné průpravy (součást odboru ZRTV- zdravotní tělesná 

výchova), základy sportů a turistiky a pro děti od 1 O - 14 let specializace na jednotlivá 

sportovní odvětví. Z hlediska jednotlivých sportovních odvětví byla kladena preference 

zejména na: atletiku, plavání, gymnastiku, házenou, basketbal, fotbal, lední hokej a 

lyžování. Kroužky na školách řídil metodik dobrovolné organizované tělovýchovy na 

škole (ČÚV ČSTV, 1987). 
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Školy se zúčastňovaly sportovních soutěží v rámci Pionýrské ligy, Středoškolských her 

a žáci učilišť soutěžili v rámci Sportovních her mládeže a pracujících. 

Z rozhovorů s pamětníky (J.Pyš, 2007) vyplynulo, že péče o žáky a studenty byla 

cílená a jejich zapojení do sportovního vyžití bylo využíváno jako reklamní trik 

socialismu. Model sportovní činnosti vycházel z kolektivistického pojetí, které 

jednoznačně a závazně zdůrazňovalo společné cíle a jednotné postupy. Alternativy 

nebyly připuštěny. Cíle i obsah působení jednotných organizací dětí a mládeže byly ve 

smyslu celkové koncepce společnosti a výchovy vymezovány jednotně a závazně, takže 

omezovaly dobrovolnost, pružnost a alternativní volby. Toto pojetí stanovilo povinné 

aktivity a účast na předem stanovených "zájmových aktivitách" bylo v rozporu 

s povahou volného času a neumožňovalo reagovat ani na individuální potřeby a zájmy 

dětí a mladých lidí (Hofbauer, 2004). 

2. 2 Tradice spolkového sportu a tělovýchovy v Československu 

(od r. 1945- r. 1989) 

V souvislosti s analýzou Asociace se musím zmínit o "předchůdcích" Asociace -

organizacích, které mají ve své náplni sport pro všechny, výchovu dětí a mládeže ke 

sportu. Jedná s především o Sokol, Českou asociaci sportu pro všechny (ČASPV) a 

"garanta sportu" Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

S výchovu dětí a mládeže ke sportu se setkáváme v 19. století, kdy byl 16. 2. 1862 

založen Sokol pražský, jehož vůdčími osobnostmi byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fiigner. 

Sokol se řadí mezi nejstarší organizace tohoto typu na světě. Sokol však nebyla pouze 

jen organizace tělovýchovná, ale razila i hluboce vlastenecké a demokratické myšlenky. 

Po roce 1948 Sokol pohltila "sjednocená tělovýchova". Rok 1948 byl rokem, kdy bylo 

přerušeno na dlouhou dobu konání sokolských sletů - setkání všech členů sdružených 

v Sokole. Tato velkorysá sportovní vystoupení byla za komunismu nahrazena tzv. 

spartakiádami. Spartakiády se sice konaly již dříve, poprvé roku 1921, po roce 1948 se 

však staly jedinou možnou masovou sportovní akcí velmi podbarvenou komunistickou 

ideologií [www.sokol.cz, 2007]. 

Roku 1956 byl přijat další zákon o organizaci tělesné výchovy, o dobrovolných 

sportovních organizacích, které působily v jednotlivých resortech. Tento zákon platil až 
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do r. 1989 a stanovil zodpovědnost za sport v Československé republice 

Československému svazu tělesné výchovy. Vedle ČSTV ale působily v tělovýchově a 

sportu další organizace. Byl to především Svazarm, organizace působící v oblasti 

branných a motoristických sportů, Svaz mládeže, Pionýrská organizace zaměřená na 

organizování některých forem mimoškolní tělesné výchovy (Kossl, Štumbauer, Waic, 

1998). 

Dalším dobrovolným občanským sdružením, které se věnuje dětem a mládeži je Česká 

asociace sportu pro všechny (ČASPV). 

Činnost AŠSK ČR a ČASPV je velmi podobná, ale odlišná v pojetí činnosti a složení 

členské základny. 

2. 3 I.S.F. lnternational School Sport Federation - Mezinárodní 
v v v 

federace skolního sportu - vzor ASSK CR 

Vzorem pro zakladatele AŠSK ČR se stala mezinárodní sportovní federace školního 

sportu lntemational School Sport Federation. Organizace, která působí v celém světě a 

snaží se o koordinaci soutěží mezi členskými státy, sdruženými v ISF, které pěstují 

školní sport. Asociace kopíruje systém soutěží ISF na středních školách v České 

republice. 

V průběhu 60tých let minulého století byly mezinárodní sportovní soutěže mezi školami 

na vzestupu. Kromě občasných a zcela náhodných setkání mezi dvěma a více školami, 

se začaly organizovat turnaje pravidelně v různých disciplínách: v házené od r. 1963, ve 

volejbale od r. 1969, ve fotbale od r. 1970 a od r. 1971 také v basketbale. Každý 

z těchto turnajů produkoval základní pravidla a velké množství mezinárodních soutěží 

si žádalo koordinaci, kterou by uskutečňovala mezinárodní federace. Rozvoji této 

myšlenky pomohl federální ministr výchovy a umění Rakouské republiky a svolal na 

podzim 1971 konferenci do Vídně/Raachu. Účastníci diskutovali podmínky pro 

založení Evropské federace školního sportu. Po velmi zdlouhavých rozhovorech byl 

projekt schválen. Federace nebyla limitovaná pouze na evropské země. Provizorní 

výkonný výbor, který tvořili vybraní členové z 22 národů, byl ustanoven a proběhlo 

setkání na volebním Valném shromáždění 4. června 1972 v Beaufort v Lucembursku. 
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Valné shromáždění schválilo stanovy a zvolilo první Executive comitee (výkonný 

výbor). 

Základ školního sportu a první indikace institucionalizace školního sportu se začala 

objevovat v začátku sedmdesátých let. Nedostatek sportovních aktivit, které 

obsahovaly učební plány, byl velmi zjevný v mnoha zemích Evropy. Zrození školního 

sportu může být považováno za výchovnou světovou odpověď profesionalizace a 

materializace ve sportu. Školní sport je založen na určitých hodnotách a etice. Vytváří 

rámec pro socializaci mladých lidí a připravuje je do společnosti. Organizovaný školní 

sport znamená mnoho práce a závazků dobrovolníků. V organizovaném školním 

sportu nepůsobí pouze profesionálové. Organizace, zabývající se sportem obecně, mají 

snahu zlepšit podmínky ve školním sportu. Členské země při organizování soutěží lépe 

poznávají prostředí školního sportu a organizují sporty, které jsou populární, pěstované 

ve školách, na druhém stupni, ve většině členských zemích. 

Školní sport je organizován členskými zeměmi za účelem účasti v soutěžích a pro 

požitek žáků i učitelů. Učitelé jsou odpovědni za tuto doménu. Jsou "zapáleni" do 

školního sportu. 

Pod mottem: "Setkání - kvalita - enthusiasmus" členské státy ISF již uspořádaly přes 

150 školních sportovních setkání. Tato ISF setkání jsou pro mladé lidi zkušeností 

v jejich školním působení. 

ISF byla založena v 1972 třinácti zeměmi. Dnes zahrnuje 72 členských zemí rozšířené 

přes 5 kontinentů- odhad členu dosahuje 400 miliónů mladistvých mezi 13 až 18 lety. 

(ISF, 2003) 

v 

2. 4 Podmínky pro činnost spolkových organizací v současné Ceské 

republice 

Podle Čapka (1993) "Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně 

výrazným rysem naší národní povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno 

postarat a mají k tomu plno prostředků. ( ... ) Každá povinnost, o kterou stát ulehčíme, je 

politický pokrok, vzestup demokracie je myslitelný jen ve formě občanské autonomie" 

(Potůček, 2005). 
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Jelikož vyvstala potřeba sjednotit názory a hájit požadavky sportovního prostředí vůči 

státní moci výkonné a zákonodárné, ujalo se tohoto úkolu Všesportovní kolegium České 

republiky. Zastupuje zájmy více jak 2 mil. registrovaných sportujících občanů všech 

věkových kategorií, sdružených v cca 20 tis. občanských sdružení. Snaží se obhajovat a 

prosazovat zájmy malých a neziskových tělovýchovných jednot a sportovních klubů, 

které provozují veřejně prospěšnou činnost, především pro děti a mládež 

[www.vsesportovnikolegiumcr.cz, 2008]. 

Stát vytváří administrativní podmínky pro činnost spolkových organizací a jejich 

zastřešení, s předpokladem jejich využívání. Uvedu vydané materiály na podporu 

činnosti spolkových organizací: 

• Listina základních lidských práv a svobod z 16. prosince1992, Ústavní zákon č. 

2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Ge součástí Ústavy ČR), která zaručuje občanům právo svobodně se sdružovat. Je 

třeba ji chápat jako základní garanci umožňující spolkovou činnost. K ochraně práv 

zúčastněných stran existuje právní norma, která upravuje tuto problematiku 

podrobněji a to - občanský zákoník. Vymezení pojmu "právnická osoba" = 

dřívějšímu pojmu "organizace" [www.psp.cz, 2008]. 

• Koncepce státní politiky v těloyýchově a sportu v České republice a usnesení vlády 

č.2/1999 ze dne 6.ledna 1999 by mělo zaručit spolkovým organizacím možnost 

fungování, neboť ony plní poslání veřejně prospěšných organizací, které působí 

v oblasti sportu. 

Vláda ve svém programovém prohlášení vzala na vědomí jako základní programové 

východisko pro rozvoj tělovýchovy a sportu v České republice doporučení vyplývající z 

dokumentů Rady Evropy [www.msmt.cz, 2008]. 

• Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 

219/2005 Sb., vymezuje také postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 

působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický 
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rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

v soutěžích všech úrovních [www.msmt.cz, 2008]. 

• Vládou České republiky byl dne 30. 10. 2002 projednán materiál "Dlouhodobý 

program zlepšovárú zdravotního stavu obyvatelstva ČR- "Zdraví pro všechny v 

21. století", dále jen ZDRAVÍ 21. Materiál byl akceptován Usnesením vlády ČR 

č. 1046. 

Přijatý program vychází z deklarace, která formulovala základní politické principy péče 

o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech - a to na 51. světovém 

zdravotnickém shromáždění v květnu 1998. Česká republika jako členský stát Světové 

zdravotnické organizace patří k signatářům deklarace. Význam ZDRAVÍ 21 spočívá 

v tom, že představuje racionální, dobře strukturovaný a koncepční model komplexní 

péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj. Nejedná se o ryze zdravotnickou problematiku, 

ale o multidisciplinární soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech 

ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Základní odpovědnost za plnění programu 

má vláda a její orgán Rada pro zdraví a životní prostředí, zřízená v roce 1998 (Dobrý, 

2006). 

Pasáže tohoto programu zmiňuji v diplomové práci, protože úzce souvisí 

s problematikou volného času a jeho prožívání dětmi od raného věku, tak aby se děti 

učily pohybovým dovednostem a zvykly si na pohyb, který by se jim stal přirozenou 

součástí. 

Uskutečňovárú programu ZDRAVÍ 21 by se mělo také hlavně řešit na místech, která 

mohou ovlivnit zapojení dětí a mládeže do sportovního vyžití. A to především 

zafinancováním vedoucích sportovních kroužků spolkových organizací, především 

těch, které nemají vlastní finanční zdroje. 

Některé nedostatky, které jsou konstatovány v deklaraci a týkají se organizací, 

působících ve sportovním prostředí a následná doporučení: 

• Nedostatečná nabídka sportovních a tělovýchovných aktivit mimo rámec 

sportovního tréninku na úrovni výkonnostního, popřípadě vrcholového sportu, 

zejména v městských aglomeracích a na velkých sídlištích. 

• Potřeba vytvářet dostatečnou nabídku a získat mládež pro sportovní a 

tělovýchovné aktivity především z řad "sportovně netalentované mládeže", o níž 
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není ve sportovních klubech zájem. Je proto zapotřebí všestranně podpořit veškeré 

organizace takové aktivity provozující a rozvíjející. 

• Pokračovat ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, 

aktivity strukturované, definované a organizované. 

• Pokračovat v podpoře zájmových sportovních aktivit mládeže řízené 

kvalifikovanými pracovníky s mládeží v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

• Zvýšit úroveň všestranné pohybové aktivity obyvatelstva vytvářením podmínek 

pro pohybovou aktivitu budováním veřejných a školních sportovišť, turistických a 

cyklistických stezek, podporou sportovních akcí pro širokou veřejnost, zejména 

všestranně podporovat rozvoj organizací pěstujících pobyt v přírodě a 

tělovýchovné a sportovní aktivity na úrovni rekreačního sportu i za cenu 

přechodného snížení podpory výkonnostního sportu, podporovat výuku a výchovu 

cvičitelů a učitelů takto zaměřených aktivit (Dobrý, 2006). 

Bude Výbor ZDRAVÍ 21 schopen prosazovat a naplňovat tuto deklaraci? Termín 

osvojení zdravého způsobu života, přijetí tělesné aktivity jako součást každodenního 

života je stanoven na rok 2015. 

Whitehead (1993) se zabývá výsledky vědeckých výzkumů o vztahu pohybové 

aktivnosti a jejích zdravotních benefitů, (což je v posledních 15 letech jedním 

z nejfrekventovanějších témat bádání i popularizujících článků) a konstatuje, že 

výsledky bádání nebudou využity, přestože byly publikovány v prestižních časopisech 

s vysokým citačním faktorem (impact factor) a skončí v zapomenutí, pokud se souběžně 

nebude řešit otázka, jak působit na školní mládež, aby přijala pohybové aktivity za zcela 

samozřejmou součást životního stylu jak v průběhu školní docházky, tak zejména po 

jejím skončení v celém dalším životě. Pohybová aktivita prohlubuje poznatky o 

podstatě vnitřní motivace a její úloze ve výše zmíněném stěžejním celoživotním 

problému (Dobrý, 2006). 

2. 4. 1 Evropská unie a spolkové hnuti v Evropě 

"Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit" -

Pierre de Coubertin, francouzský pedagog a historik, zakladatel Olympijských her 

[ ec.europa.eu, 2008]. 
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Rada Evropy zavedla definici "sportu": Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení 

fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních. 

Evropské instituce uznávají specifickou roli, kterou v evropské společnosti hraje sport, 

založený na strukturách řízených dobrovolníky, a to vzhledem kjeho přínosu v oblasti 

zdraví, výchovy, sociálního začlenění a kultury. Velká část sportovních aktivit se 

odehrává v rámci amatérských sdružení [ec.europa.eu, 2008]. 

Komise o sportu a zdraví předložila ll. 7. 2007 Parlamentu Evropské unie Bílou knihu 

KOM (2007) 391, která byla 13. listopadu 2007 schválena. Účelem Bílé knihy je 

poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. Vyzdvihuje zde 

společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků 

právních předpisů v EU. Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací vedených 

v posledních dvou letech s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou např. 

olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími 

zúčastněnými stranami. V Bílé knize její tvůrci dokazují, jak je nutné zabýyat se 

výukou tělesné yýchovy na školách. problémem trávení volného času dětí a mládeže, 

jejich volnočasovými aktivitami. Předkládají doporučení a určitá pravidla, která by bylo 

nutno zakotvit do usnesení Evropského parlamentu, případně příslušných zákonů, 

týkajících se sportu. V Bílé knize jsou rovněž navržena konkrétní opatření v rámci 

podrobného akčního plánu pojmenovaného po Pierru de Coubertinovi. Tento akční plán 

se zaměřuje především na společenské a hospodářské aspekty sportu, jako je veřejné 

zdraví, vzdělávání, sociální začlenění, dobrovolnická činnost, vnější vztahy a 

financování sportu [ec.europa.eu, 2008]. 

Uvedu některé úvodní statě důvodových článků a doporučení Komise, které jsou 

zakomponovány v Bílé knize, které se vztahují k tématům v diplomové práci: 

• ... v posledních letech byl počet hodin tělesné výchovy snížen nejen na základních, 

ale i středních školách, 

• ... mezi členskými státy existují mimořádně velké rozdíly, pokud jde o zajištění 

sportovních areálů a zařízení, 
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• ... vyslovuje se pro poskytování finančních pobídek sportovním klubům, které 

uzavřely dohody o spolupráci se školami, vzdělávacími zařízeními, centry pro 

mládež a dalšími občanskými nebo dobrovolnickými organizacemi, které se 

podílejí na projektech, 

• ... chybí řádná koordinace usilující o vytvoření vyvážené vazby mezi školní 

a mimoškolní sportovní činností a lepší využívání stávajících sportovních areálů, 

• ... a vzhledem k tomu, že se tato vazba v jednotlivých členských státech liší, žádá 

členské státy, aby zavedly povinnou tělesnou výchovu na základních a středních 

školách a přijaly zásadu, podle níž budou v osnovách pro tělesnou výchovu 

vyčleněny alespoň 3 hodiny týdně, zatímco školy by měly být vyzvány, aby tento 

stanovený minimální počet hodin pokud možno rozšířily, 

• navrhuje, aby byla poskytnuta podpora pro širokou škálu sportovních aktivit, aby 

každý student měl opravdu možnost zapojit se do různých druhů sportu, 

• vyzývá členské státy, aby podporovaly požadavek na zvýšení časové dotace pro 

tělesnou výchovou na školách a uznávání institucí a organizací, které přispívají 

k lepšímu začlenění sportovních aktivit do škol a předškolních zařízeni, 

• vyzývá zavést systém oceňování škol, které aktivně podporují fyzickou aktivitu, 

• vyzývá zahájit přípravu studie o dobrovolnictví v oblasti sportu, 

• s využitím veřejných i soukromých zdrojů vypracovat studii o financování 

místních sportů a sportů pro všechny v členských státech a o vlivu změn 

probíhajících v této oblasti, 

• doporučit členským státům, aby posílily vzájemnou politickou spolupráci v oblasti 

sportu prostřednictvím posílené agendy, společně stanovených priorit a 

pravidelného podávání zpráv ministrům EU v oblasti sportu, 

• podporovat zřízení evropských výborů pro společenský dialog v oblasti sportu a 

poskytovat v tomto směru podporu zaměstnavatelům a zaměstnancům. 

Evropský parlament uvítal Bílou knihu Komise o sportu a zdraví, která představuje 

důležitý krok pro budoucí rozvoj činnosti Společenství v oblasti sportu 

Iwww.europa.eu, 2008]. 
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2. 5 Formální organizace - charakteristika 

Formální organizace Asociace škobúch sportovních klubů ČR se pokusila řešit 

společné problémy v pěstování sportovních aktivit na školách, které nastaly v období po 

"sametové revoluci". Jejím cílem byla koordinace sportovních činností. Občanská 

sdružení, působící ve sportovním prostřed~jsou formálními organizacemi. 

Formální organizace představují umělý prostředek koordinace aktivit většího počtu lidí 

za určitým účelem. Nejrůznější lidské aktivity je pochopitelně možno provozovat i 

jiným způsobem než prostřednictvím formálních organizací (Keller, 1996). 

Formální organizace lze definovat jako uměle ustavený sociální útvar vybavený 

formalizovanými procedurami za účelem mobilizace a koordinace kolektivního úsilí 

k dosažení stanovených cílů. Jakmile jsou takové formální struktury v určité oblasti 

lidské činnosti ustaveny, dochází v nich k rozvoji procesů, které je modifikují. Některé 

z těchto procesů podporují strnulost a brání adaptaci organizace na měnící se podmínky, 

jiné naopak představují způsoby přizpůsobení se novým situacím, podporující účinnost 

organizace (Keller, 1996). 

Při analyzování sportovních mládežnických organizací se můžeme přiklonit k přístupu 

Selznicka. Ten chápe formální organizace jako kooperativní systémy složené 

z individuí, která jsou ve vzájemné interakci a zároveň ve vztahu k formálnímu systému 

koordinace. 

Formálnost organizace spočívá mimo jiné v tom, že principy jejich fungování jsou 

podobné, ať se jedná o zajištění výroby či obrany, péči o nemocné či růst vědeckého 

poznání, výkon spravedlnosti či šíření informací. Všechny formální organizace vznikají 

jako pokusy o řešení téhož problému: jak zajistit koordinaci společné akce a jejich 

stálost, která by byla nezávislá na náhodné výměně konkrétních osob (Keller, 1996). 

2. 5. 1 Cíle formálních organizací 

Stanovený cíl je jediným zdrojem legitimity organizace. Vysvětluje její aktivity a celou 

její existenci. Každá organizace má formálně ustanovený orgán, který má pravomoc 

ustanovit a v případě nutnosti modifikovat její cíle. V praxi bývá často stanovení cílů 

výsledkem soupeření skupin působících uvnitř organizace či vyvíjení tlaků z vnějšku. 

Organizace se na takové tlaky může do určité míry adaptovat. Plnění stanovených cílů 

je velmi těžko měřitelné. Výstupy totiž většinou nesměřují přímo na trh, takže 
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organizace nemá možnost průběžně sledovat efektivitu své činnosti. Jedinou výjimku 

tvoří snad jen klasické výrobní organizace. Tento fakt poté vede k tendenci sledovat 

dobře měřitelné parametry a zároveň opomíjet parametry ostatní, i když právě oni 

mohou být pro chod organizace důležité. Na tento a další problémy spjaté s měřením 

účinnosti a rentability organizací upozornil R. K. Merton (Keller, 1996) svým 

rozlišením na manifestní a latentní funkce (cíle) organizace. Manifestní cíle jsou 

původně stanovené cíle, pro které byla organizace zřízena. Mnohé organizace, které jej 

neplní, plní spolehlivě cíle latentní, jimiž může být například existenční zajištění 

zaměstnanců. Původně vyhlášený cíl se tak stává pouze prostředkem k ospravedlnění 

své existence (Kozák, 2007). 

Můžeme vyjádřit, že AŠSK ČR se snaží plnit cíle manifestní, její cíle jsou transparentní 

a to naplnění volného času dětí a mládeže sportováním. 

Organizace si musí stanovit uskutečnitelné cíle, které budou formulovat jasně a 

srozumitelně, včetně pravidel, za kterých budou cíle uskutečňovat. Cíle jsou jediným 

legitimním prostředkem organizace a jejich plněním budou obhajovat svoji existenci 

(Keller, 1996). 

2. 5. 2 Principy formálních organizací 

Vztah organizace k vnějšímu prostředí a zároveň k vlastní struktuře bude určovat 

funkčnost organizace. 

Konkrétní struktura je tedy výsledkem vzájemného ovlivňování formálních a 

neformálních aspektů organizace. Tato struktura jako celek zároveň reaguje na vlivy 

přicházející z vnějšího prostředí. Organizace mají podobně jako jiné systémy své 

základní potřeby, jež jsou v úzkém vztahu k jejich vnitřní integritě a časové kontinuitě. 

Pro udržení systému formální organizace je podstatné: 

1. zabezpečení organizace jako celku ve vztahu k prostředí 

2. zajištění stability linií řízení a komunikace 

3. zajištění stability neformálních vztahů uvnitř organizace 

4. stálost a tedy předpověditelnost požadavků ze strany vedení 
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5. konsensus členů o významu organizace a identifikace s ní 

Všechny uměle vytvořené organizace se vyznačují: 

1. Dělbou práce, dělbou moci a dělbou odpovědnosti, které jsou stanoveny způsobem 

podporujícím dosažení stanovených cílů. 

2. Existencí jednoho či většího počtu rozhodovacích center, jež orientují úsilí všech 

členů organizace k dosažení cílů (Keller 1996, s. 7 4 - 7 5). 

Hlavními znaky a kritérii posuzování organizace z hlediska její funkčnosti, efektivnosti 

a naplňování cílů jsou: 

1. Specializace, standardizace a formalizace aktivit a jim odpovídající flexibilita. 

2. Komplexita, diferenciace a jim odpovídající rozsah integrace, autonomie a 

kontroly. 

3. Rozložení moci a autority, monitorování kolektivních činností a jim odpovídající 

stupeň centralizace. 

4. Efektivnost vyplývající zejména ze vztahu uvedených znaků a zvolené strategie. 

Znaky specializace, formalizace aktivit, diferenciace funkčních jednotek a pracovníků, 

rozložení moci a autority a s tím odpovídající stupeň centralizace, má podstatný vliv na 

fungování organizace a stupeň naplnění jejich cílů (Kozák, 2007). 

V AŠSK ČR organizační strukturu samo vytváří prostředí, v kterém vnější prostředí 

ovlivňuje jeho aspekty. 

Formalizace 

Podle Slacka (1997) formalizace, někdy také "standardizace" představuje soubor 

pravidel, opatření a regulací, jimiž se musí pracovníci organizace řídit. Jedná se 

například o vnitřní předpisy organizace spojené s bezpečností práce, mzdové předpisy, 

popisy práce jednotlivých pracovníků aj. 

Formalizace má ovšem i své negativní stránky. "V některých sportovních organizacích 

se dodržování pravidel stává pro členy organizace tak důležité, že se t~to pravidla a 
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regulace stávají důležitější než účel, pro který byly původně vytvořeny. To může vést 

k odstoupení od hlavního poslání a cílů organizace" (Kozák, 2007). 

Centralizace a decentralizace 

Kdo a na jaké pozici by v Asociaci měl rozhodovat? Pokud proces rozhodování probíhá 

na nejvyšších postech, mluvíme o centralizované organizaci, pokud je většina 

rozhodnutí ponechána na organizačních článcích, hovoříme o decentralizaci (AŠSK 

ČR). 

Můžeme se stavět na stranu centralizace i decentralizace. Podle Kozáka (2007) oboje 

má své výhody, ale i nevýhody. Ve prospěch centralizace hovoří, že rozhodují ti, kteří 

mají nejvíce zkušeností a vědomostí (např. při rozhodování o financování, tvorbě 

rozpočtu), mají zájem na fungování organizace, protože jsou např. podílníky na 

majetku. 

Problém může nastat u sportovních spolkových organizací, které fungují na bázi 

dobrovolnosti, kde účastníci činnosti mají odlišné vzdělání od požadovaného k výkonu 

příslušné funkce v organizaci (v AŠSK ČR tělocvikář= ekonom).-< 

Při decentralizaci, podle Kozáka (Slack, 1997), kdy úzký okruh osob nemůže svými 

vědomostmi, ani časově pokrýt potřeby organizačních jednotek na nižších stupních a 

při rozložení organizace, např. na celém území České republiky, mají tyto složky větší 

zájem na výsledcích svých jednotek, protože jsou zapojeni do rozhodovacího procesu, 

mohou pružně reagovat na potřeby organizace (znalost prostředí a problémů), ačkoliv 

jsou závislými složkami. (Učebnicovým příkladem je Asociace, kdy organizační složky 

jsou zapojovány do rozhodovacího procesu). 

Byrokracie ve spolkoyých organizacích 

Termín "byrokracie" je mnohoznačný. Můžeme ho na jednu stranu chápat jako 

organizaci veřejné zprávy, na druhou stranu je byrokracie vnímána jako negativní jev, 

který komplikuje a ztěžuje fungování organizací. Je to mechanismus omezující svobodu 

rozhodování, svobodu práce. Byrokracie se vyskytuje u formálních organizací, a 

protože jsem se zabýval formálními organizacemi, myslím si, že je důležité se aspoň 

zmínit o "byrokracii", která je průvodním znakem i ve sportovních organizacích. 

Obecně lze říci, že při vzniku formálních organizací se aktivují procesy, které jejich 

činnost modifikují. Některé z těchto procesů podporují strnulost a brání adaptaci 

24 



organizace na měnící se podmínky, jiné naopak představují způsoby přizpůsobení se 

novým situacím, podporují činnost organizace. Někdy se však se zavedením těchto 

opatření v organizaci, s cílem zvýšit efektivitu v uskutečňování cílů, je navozován stav, 

který tuto činnost tlumí či přímo odvádí od stanovených cílů. Tyto disfunkční vlivy 

označujeme termínem byrokratizace (Keller, 2007). 

2. 6 Občanská sdružení ve sportovním prostředí a jejich možné dělení 

Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. 

Tvoří jej organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících 

společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle. Občanské sdružení 

můžeme také defmovat jako organizaci lidí spojených společným zájmem, kteří pro 

podporu tohoto zájmu považují za vhodné, užitečné a praktické sdružovat svoje aktivity 

a (i když ne nezbytně) svůj majetek (Potůček, M. a kol., 2005). 

Úprava zakládání a právní existence je provedena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů. Obecně se jedná o sdružení osob, které vytvoří vlastní organizaci s vlastními 

rozhodujícími orgány a snaží se o to, aby se předem stanoveného účelu dosáhlo co 

nejefektivněji. 

Občanská sdružení mohou podnikat podle živnostenského zákona musí se řídit 

platnými daňovými zákony. 

O sportovních organizacích píše v diplomové práci Kozák (2007) a cituje definici, 

kterou používá v knize Understanding sport organization prof. Trevor Slack (1997), 

která je založena na definicích Dafta (1989) a Robbinse (1990), citace: 

"Sportovní organizace je sociální entitou, jež je zahrnuta ve sportovním průmyslu, má 

určitý cíl, s cílevědomě strukturovaným systémem aktivit a relativně identifikovatelnými 

hranicemi. " 

Podle Topinky a Stanjury (2001) ve sportovním prostředí působí vedle sebe několik 

druhově institucionálně rozličných typů sportovních organizací. Tato rozličnost je 

způsobena nehomogenním právním rámcem. 

Z hlediska práva tedy rozlišujeme: 

1. Občanská sdružení podle zákona 83/1999 Sb., o sdružování občanů. 
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2. Organizace s mezinárodním prvkem působícím na území ČR. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace (zřízené ústředním orgánem státní správy 

-dřívější Střediska vrcholového sportu). 

4. Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona 227/1997 Sb. (zřízené za účelem 

shromažďování finančních prostředků určených k rozvoji tělovýchovy). 

5. Zájmová sdružení právnických osob (podle občanského zákoníku). 

6. Obchodní společnosti a družstva. 

7. Obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona 248/21995 Sb., pokud 

poskytují obecně prospěšné služby v oblasti tělovýchovy a sportu. 

Z hlediska sektoru, ve kterém působí, použijeme toto dělení sportovních organizací: 

podle Topinky a Stanjury (2001) (Mahony, Lee, Horace a Gratton a Tailor) na: 

1. Vládní sektor - sportovní organizace jsou řízeny nebo finančně podporovány 

veřejnými rozpočty. 

2. Soukromý (komerční) sektor - sem patří sportovní orgamzace působící na 

komerčním principu. 

3. Třetí sektor- nazývaný dobrovolný, patří sem sportovní organizace fungující jako 

nevládní neziskové organizace. 

Nestátní neziskové organizace 

Čeština, a nejen ona, se potýká s uspokojivým označením tohoto sektoru. Více či méně 

synonymicky se kromě pojmu občanský sektor užívá i dalších termínů, jako například 

neziskový sektor, nezisková občanská sdružení a iniciativy. Autoři, chtějící zdůraznit 

postavení občanského sektoru na pomezí trhu a státu, razí pojem třetí sektor. (Streeten, 

1993: 128) Budeme-li proto dále užívat pojmu občanský sektor (Brown, 1994), budeme 

tím mít na mysli celé pole institucionálně zprostředkovaného sdružování občanů vedené 

jiným než ziskovým motivem, a to včetně podmínek a zdrojů, které jsou pro fungování 

příslušných institucionálních útvarů vytvářeny mimo jeho rámec. Jednotlivé instituce 

tohoto sektoru nazýváme organizacemi občanského sektoru (Frič, Bútora, 2005). 

V České republice se v poslední době často používá termín "nestátní neziskové 

organizace" ve zkratce NNO. Tento název aktivně prosazuje Rada vlády pro nestátní 
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neziskové organizace i většina ministerstev, protože jim množňuje odlišit státní a 

nestátní organizace tohoto druhu. Tyto orgány vycházejí ze skutečnosti, že v ČR 

existuje i tzv. "státní neziskový sektor" se svými rozpočtovými a příspěvkovými 

organizacemi, jež jsou pozůstatkem komunistického, tj. etatistického způsobu řešení 

sociálních problémů hlavně v oblastech školství, sociální a zdravotní péče. Toto 

uplatňuje i většina ekonomů. Pro ně je občanský sektor specifickou "nestátní" oblastí 

hospodaření, kde určujícím faktorem je "neziskovost". Americký historik P. D. Hall 

píše, že organizace občanské společnosti (OOS) nebo neziskové organizace se vzájemně 

enormně liší velikostí i rozsahem svého působení (Frič, Bútora, 2005). 

Občanská sdružení známá také jako spolky jsou nejvíce zastoupena mezi neziskovými 

sportovními organizacemi, mohou podnikat podle živnostenského zákona, musí se řídit 

platnými daňovými zákony. 

Postavení sportovních klubů závisí na jejich fmancování, vztahy mezi státem a 

občanským sektorem. 

Vztahy mezi státem a občanským sektorem mohou být v zásadě kooperativní anebo 

konfliktní. Kooperativní modely vycházejí z premis teorie vzájemné závislosti, podle 

které stát i OOS rozeznají, že cesta vzájemné kompenzace nedostatků je efektivnější než 

konflikt. Scénáře fungování kooperativních vztahů mohou být dva. 

OOS monitorují problémové pole společnosti, identifikují ty problémy, které považují 

za závažné, a mobilizují tlak na stát (vládu), aby se o problémy začal zajímat. Stát 

reaguje vstřícně, vypracuje (za přispění OOS) programy, jak problémy řešit, najde 

zdroje na jejich realizaci a pak se obrátí zároveň na OOS i na komerční organizace, aby 

poskytly příslušné služby. Stát samozřejmě může také sám přijít na to, že určité služby 

nefungují tak, jak by měly a vyzve OOS, aby se v daném směru angažovaly. 

Druhá varianta je když stát nereaguje na tlak řešit problémy, OOS se je snaží řešit samy. 

Stát časem jen shledá, sám nebo pod tlakem veřejnosti, že řešení identifikovaných 

problémů je ve veřejném zájmu, ocení úsilí OOS, snaží se využít jejich know- how, 

které nabyly při řešení problémů a začne jim do určité míry řešení daných problémů 

přispívat. 

Dá se říci, že v postkomunistických zemích střední Evropy převažují kooperativní 

vztahy mezi státem a občanským sektorem (Frič, Bútora, 2005). 
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Význam neziskového sektoru ve světě 

Neziskový sektor supluje svojí činností neřešené situace neJen ve sportu, ale 1 

v oblastech sociálních, které vznikají v důsledku celosvětového rozvoje. 

V posledních patnácti letech vytrvale roste, a to jak ve vyspělých zemích západní 

Evropy, Severní Ameriky a Asie, tak v zemích bývalého sovětského bloku a 

v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Růst nepřebemého množství 

mimovládních organizací, rozmach sdružování a dobrovolné činnosti patří mezi velké 

sociální inovace na sklonku 20. století. Už dávno nejde jenom o Ameriku. Takové 

organizace se v posledních desetiletích vynořily téměř v každém koutě světa. Dva 

přední teoretici Lester Salamon a Helmut Anheier v práci z roku 1996 (Salamon a 

Anheier, 1996) mluví o občanském sektoru jako o "nové globální síle". Nikdo přesně 

neví, kolik je v současnosti na světě neziskových mimovládních organizací, píše ve 

studii o "změně k moci" ve prospěch, nestátních aktérů uveřejněné v roce 1997 

v časopise Foreign Affairs, Jessica Matthewsová (Frič, Bútora, 2005). 

2. 6. 1 Financování občanských sdruženích v oblasti sportu 

Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních 

prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada 

možností, jak může sportovní organizace finanční prostředky získat. Je třeba si 

uvědomit, že občanská sdružení jako právní forma většiny českých sportovních 

organizací, splňují podstatu neziskových organizací. Nezisková organizace je subjekt, 

který nebyl založen za účelem podnikání. Neziskovým subjektům není žádným 

předpisem stanoveno, že nemohou provozovat vůbec žádnou podnikatelskou činnost. 

Rozhodující je, za jakým účelem je subjekt založen, což je posuzováno podle 

zakládajícího dokumentu. Občanská sdružení mají možnost za jistých podmínek 

podnikat. Pro vykonávání podnikatelské činnosti, která nevyplývá z poslání organizace, 

musí nezisková organizace získat živnostenský list (Topinka, Stanjura, 2001). 

Pojmem podnikatelská činnost je převážně reklamní činnost, pronájem, nájem, prodej 

občerstvení na zápase, hostinské služby, pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy), 
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pořádání rekreačně - sportovních akcí, poradenské služby, prodej sportovního zboží, 

poskytování služeb v rámci regenerace, vzdělávání. 

Zdroje možných příjmů sportovního klubu: 

• příjmy z podnikatelské činnosti 

• příjmy ze sponozoringu (na základě darovací smlouvy) 

• příjmy ze státního rozpočtu 

• příjmy z rozpočtu kraje 

• příjmy z rozpočtu obce 

• příjmy ze zdrojů ČSTV 

• tržby z prodeje nadbytečného majetku, majetkových účastí 

• příjmy z podílu na zisku a z dividend 

• odstupného 

• výchovného 

• hostování 

• zdroje z fondů Evropské unie 

• bankovní úvěry 

• vybraných členských příspěvků 

• z prodeje vstupného 

• tržby z prodeje propagačních materiálů (plakáty, dresy, trička atd.) 

• tržby z umístění 

2. 7 Význam volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Pokud se budeme držet motta: Volný čas mládeže je velmi cenná deviza, věnujme mu 

tedy patřičnou pozornost, pečujme o podmínky pro jeho naplnění (www.assk.cz, 2007), 

29 



budou děti a mládež vyrůstat v prostředí, které jim dá možnost smysluplně trávit volný 

čas. 

Podle Diegela (1995) v materiálně orientované společnosti se volný čas stal součástí 

průmyslu, který staví svou prosperitu na masové konzumaci. Kultura se stala masovou 

díky možnostem sdělovacích prostředků, hlavně televize a podporuje trend 

k požitkářství (hedonismu). Požitkářství a změna se tak staly integrálními součástmi 

volného času. Jeho původní a základní funkce- regenerativní- je zastíněna stále více 

jinými funkcemi. Kontrast mezi materialistickou a postmaterialistickou orientací přináší 

vedle rozporů a tápání také prostor pro velký pluralismus hodnot. To se projevuje pak 

celkově i v tom, že volný čas sám charakterizuje různě životní styly (Slepičková, 2001). 

Děti a mládež musíme již od ranného věku učit trávit volný čas programově. Naučit je 

vyplňovat tento časový prostor nejlépe sportovními aktivitami, každodenním 

pěstováním sportu, například ve školních sportovních klubech. Tím jim "podsuneme" 

návyky, které budou charakterizovat jejich životná styl v dospělosti. 

Jak chápe volný čas teoretik Horst W. Opaschowski. 

Opaschowski je toho názoru, že je možné vyvinout nový volnočasový kulturní životní 

styl, který - mj. pomocí pedagogiky volného času - dá volnému času aktivnější 

zážitkové zaměření. Opaschowski se nespokojuje s popisem současné situace, ale snaží 

se ukázat pozitivní vizi budoucnosti. Podle něj se bude nový volnočasový kulturní 

životní styl vyznačovat aktivitou a samostatností, spontánností a rozvojem sebe sama, 

komunikací a vytvářením společenství, uvolněním a dobrou náladou, radostí a užíváním 

života [www.tf.jcu.cz/cz, 2008]. 

Opaschowski ve své práci z r. 1977 uvádí pojetí funkce volného času: 

• volný čas jako rekreace (zotavení) 

• volný čas jako kompenzace (vyrovnání toho, co se v ostatním životě nedostává či 

nedaří) 

• volný čas jako katarze (osvobození a odreagování od potlačených emocí a napětí) 

• volný čas jako ventil (ventil k uvolnění přebytečné energie) 

Jako svoje vlastní východisko označuje Opaschowski integrální (ganzheitliche) pojetí 

volného času. Opaschowski uvádí šest nezbytných prvků volného času: 
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• časová variabilita (člověk může pružně reagovat na situaci a podle toho vybírat 

aktivitu, která je pro něj v této situaci vhodná) 

• dobrovolnost (intenzita, pravidelnost, kontinuita činností je závislá na osobních 

vlastnostech, sklonech a zájmech) 

• bez nátlaku Gedná se o otevřenou možnost jednat, bez donucení a nucení k výkonu). 

• možnost volby (podle vlastní vůle z různých nabídek) 

• rozhodovací schopnost (možnost sám určovat a revidovat svá rozhodnutí) 

• vlastní iniciativa (vycházející z vlastních potřeb a schopností) 

V dnešní době roste potřeba jedinců rozvíjet své schopnosti spontánně a kreativně 

v rámci volného času, tedy především v oblasti zábavy, hry, sportu, kultury. Mezi tyto 

schopnosti, které může jedinec rozvíjet v rámci volného času patří např. schopnost 

komunikace, kooperace, řešení problémů a konfliktů, schopnost abstrakce, citlivost, 

fantazie, nové nápady (inovace). Zde se otvírá pole pro pedagogiku volného 

času [www.tf.jcu.cz, 2008]. 

Jestliže uvádím Horst W. Opaschowského, je to proto, že se odvolávám na výuku 

v předmětu "pedagogika volného času", kde by se měli budoucí učitelé dozvědět 

způsoby a pojetí trávení volného času dětí a mládeže. 

Pokud děti a mládež"-· budou naplňovat svůj volný čas sportem, tyto návyky se jim 

stanou v dospělosti nezbytností, budou si utužovat tělesnou zdatnost a zdraví, naučí se 

odreagování od prožívaných emocí, napětí. Sport je naučí komunikaci v kolektivu, 

socializaci [www.tf.jcu.cz, 2008]. 

2. 7. 1 Volnoěasové aktivity, nabídky, vývoj a výzkum 

Vzdělanostní struktura, náplň volného času, propojenost volnočasových aktivit a jejich 

zkoumání nás informuje o charakteru společnosti, tzn. také o výchově dětí a mládeže, o 

následných zvycích, působení rodiny, školy, ale i sportovních organizací. Musíme 

doufat, že učitelé tělesné výchovy dávají podněty dětem a mládeži, jak trávit volný čas. 

Za života posledních generací se neustále urychluje proměna charakteru trávení volného 

času. Akcelerace těchto proměn je spojena s technologickým vývojem a s nástupem 
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nových médií. Pro současnou starší generaci hlavním médiem, které proměnilo její 

volný čas a životní styl byla televize, pro současnou generaci mládeže to jsou nové 

informační a komunikační technologie: osobní počítač, mobil, internet. Tato podoba 

médií se technologicky a funkčně propojuje v multimédiích, spojujících vlastně celý 

technologický a mediální vývoj 20. a 21. století [www.blisty.cz, 2007]. 

Nabídky volnočasových aktivit 

Nabídky mládežnických aktivit můžeme rozdělit do dvou základních skupin: nabídky 

organizované a nabídky volně přístupné či otevřené. Pod nabídkami organizovanými si 

můžeme představit zejména zájmovou činnost, ale také aktivitu v rámci sportovních 

oddílů a mládežnických organizací. Předpokladem účasti je pak buď členství v nějaké 

organizaci, a nebo závazná přihláška do nějakého kurzu či skupiny. Nabídky volně 

přístupné, neboli otevřené jsou naopak charakterizovány tzv. nízkoprahovostí, tedy 

minimálními nároky na účastníka [www.blisty.cz, 2007]. 

Volnočasové aktivity mládeže - vývoj, výzkum 

Al "Vliv komputerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační 

společnosti". 

V grafu jsou uvedeny průměry aktivit dané věkové skupiny, jsou použita data 

z empirických výzkumů, které byly realizovány v rámci grantu MPSV ČR. Od r. 1982 

do r. 2005, věková skupina 15-18let. 
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V metodice opakované ve výzkumech od roku 1982 respondent přiřazoval v baterii 

volnočasových aktivit frekvenci s jakou danou aktivitu provozuje: 1 nikdy, 2 výjimečně, 

3 občas či alespoň jednou měsíčně, 4 často či alespoň jednou týdně, 5 denně anebo 

téměř denně. 

Jednak jde o reprezentativní výzkum české populace, jehož data byla získána technikou 

standardizovaného rozhovoru na výběrovém souboru 1818 respondentů. Druhý výzkum 

byl realizován na základních a středních školách, technikou sběru dat bylo dotazníkové 

šetření. Bylo nahráno 718 dotazníků. ISSN 1213-1792 [ www.blisty.cz, 2007]. 

Bl "Europabarometr" 

Poměrně aktuální výsledky přináší výzkum mládeže uskutečněný v r. 2000 IDM 

(Institut dětí a mládeže) v rámci pravidelné série celoevropských výzkumů. 

Jednalo se o vzorek asi 800 mladých lidí ve věku 15-24let. Zajímavé je jejich srovnání 

s výsledky stejného šetření z roku 1998 a nepřímo i s výsledky výzkumu aktivit 

mladých lidí (ve věku 15-18 let) z roku 1996. Následující tabulka ukazuje nejčastěji 

udávané aktivity ve volném čase: 

Pravidelné činnosti r.1998 r.2000 

pořadí % pořadí % 

Schůzky s přáteli 2 53 1 78 

Poslech hudby 3 52 2 69 

Sledování televize 1 61 3 64 

Sport 4 48 4 56 

Čtení 5 47 5 54 

Kino, divadlo 7 32 6 52 

Práce s počítačem 9 29 7 45 

Procházky, vyjížďky 6 43 8-9 38 

Pomoc v domácnosti 8 30 8-9 38 

Nákupy 12 16 10 35 

Uvedené výsledky se v mnoha ukazatelích shodují s výzkumy mládeže ze sousedních 

zemích (Rakousko, Německo ), které byly provedeny v 90. letech 20. století. Vyplývá z 
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nich, že nejrozšířenější volnočasové aktivity jsou ty, které slouží mladým buď ke 

stimulaci stavu jejich nitra (např. poslech hudby, sledování televize), a nebo ke 

komunikaci s lidmi, kteří jsou jim blízcí (rodina, kamarádi, partner, partnerka) 

[www.blisty.cz, 2007]. 

Cl Srovnání českých výzkumů 

Vykazuje některé důležité trendy, případně jejich změnu v posledních letech: 

1. Sledování televize nejčastěji uváděnou volnočasovou aktivitou české mládeže. Ve 

výzkumu z roku 2000 tomu už tak není. Na první místo se dostala komunikace 

tzn. schůzka s přáteli. 

2. Poslech hudby se stabilně udržuje na nejvyšších pozicích v žebříčku volnočasových 

aktivit a to jak u nás, tak i v zahraničí. 

3. Sport patří stabilně (na rozdíl od západní Evropy) mezi nejčastější volnočasové 

aktivity české mládeže. Příčinu musíme hledat především v tradici: 

• masový sport se stal kulturním fenoménem, 

• téměř pětina (19%) respondentů uvádí, že je členem sportovních organizací. 

• v době komunismu nebylo ani dostatek společenských aktivit ani současné 

možnosti konzumního (pasivního) využívání volného času [www.blisty.cz, 2007]. 

Dl "Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice" 

(Rychtecký, 2006 ) 

Tato příručka přináší aktuální data o sportu mládeže. Z výsledků šetření lze 

identifikovat následující trendy (zmíním pouze ty, které se týkají mého tématu): 

• Účast v "soutěživé, organizované, intenzivní" sportovní činnosti je u chlapců 

dvojnásobná než u dívek, u obou pohlaví je vyšší než v roce 2000. Pozitivní vliv na 

zmíněném růstu mají činnost sportovních klubů ve sportovních federacích i aktivity 

Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR)... 

• V "pravidelné soutěživé anebo organizované" a "pravidelné a rekreační" sportovní 

a pohybové aktivitě, registrujeme v roce 2006 vyšší úroveň zapojení dívek než 

chlapců, s věkem respondentů od 16 - 19 let mírně vzrůstá. Ve srovnání s obdobím 

roku 2000 sportuje v roce 2006 více než dvojnásobný počet chlapců i dívek. 
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• Mezi klasickými sporty dominuje u chlapců fotbal, basketbal, volejbal, plavání, 

tenis aj. U dívek aerobik, volejbal, plavání, tenis, basketbal atd. Všeobecně se 

zvýšila účast v úpolových sportech. Největší změny v účasti ve sportech ve srovnání 

s rokem 2000, bez ohledu na věk chlapců registrujeme u florbalu, atletice, ledním 

hokeji, domácím cvičení, posilování, triatlonu, nohejbalu a kulturistice. U dívek je 

struktura sportovní orientace ve srovnání s rokem 2000 ještě stabilnější než u 

chlapců. 

Také prof. Rychtecký ve své publikaci píše: účast ve sportu úzce souvisí s prostředím, 

ve kterém mládež sporty provozuje. Sportovní zařízení, zejména jejich dostupnost 

ovlivňuje i výběr sportovních aktivit. 

Vlastnictví tělovýchovných organizací sehrává významnou roli v provádění 

pravidelných sportovních a soutěžních aktivit. Školy a jejich tělovýchovná zařízení mají 

své významné místo v našem tělovýchovném systému, nejen v činnosti školních 

sportovních klubů. 

Další výzkumná práce, která se zabývala sportovními aktivitami české populace, včetně 

té, která zajímá nás, je skupina žáků a studentů v rozmezí 7 - 19 let. 

Má pracovní název : 

E/ "Sport a pohybové aktivity v životě české populace" (Jansa, 2005) 

Jedno z šetření bylo zaměřeno na deskripci využívání volného času školní mládeže ve 

věkové kategorii 7 - 15 let. Do těchto aktivit byly zahrnuty pravidelné mimoškolní 

sportovní činnosti ve sportovních oddílech, jiné pravidelné organizované zájmové 

činnosti a neorganizované aktivity ve volném čase respondentů. Šetření bylo prováděno 

pomocí dotazníku pro základní školy. 

Z předložených výsledků vyplynulo, že školní mládež ve věku 7 - 15 let má vcelku 

pozitivní postoje k povinné tělesné výchově, jak chlapci tak dívky. Více jak polovina 

žáků souhlasila se zavedením třetí hodiny tělesné výchovy na základních školách. 

Dále se ukázalo, že více jak polovina chlapců a třetina dívek navštěvuje pravidelně 

sportovní oddíly v různých klubech a tělovýchovných jednotách, z toho přibližně 25% 

se zúčastňuje soutěžního sportu. 
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3 CÍLE A ÚKOLY 

Cílem této práce je zmapovat vznik, vývoj, organizační strukturu, zaměření činnosti a 

cíle Asociace školních sportovních klubů České republiky. Zachytit hlavní mezníky ve 

vývoji organizace a popsat důsledky změn ve státoprávním uspořádání a jejich dopady 

na činnost AŠSK ČR v období od r. 1992 do r. 2007. 

3. 1 K realizaci tohoto cíle je nutno splnit tyto úkoly: 

1. Podat přehled o vzniku AŠSK ČR a změnách v organizační struktuře z důvodů 

vnějších (státoprávních) a vnitřních (vlastních) vlivů na organizační strukturu, 

vývoj dokumentů. 

2. Analyzovat členskou základnu AŠSK ČR. 

3. Popsat zaměření činnosti AŠSK ČR: 

a) v soutěžních aktivitách 

b) v nesoutěžních aktivitách 

c) v doplňkové činnosti - vzdělávání pedagogických pracovníků 

4. Vyjádřit postavení Asociace: 

a) v České republice 

b) v zahraničí 

5. Identifikovat finanční zabezpečení činnosti organizace. 

6. Provést anonymní anketní šetření na téma: "Činnost, postavení, podmínky ŠSK 

AŠSK ČR na školských zařízeních" a tuto anketu vyhodnotit. 
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4 METODOLOGIE 

Pro splnění stanovených úkolů jsem použil následující metody: 

1. Metoda "kvalitativní". 

Patří do klasické oblasti kvalitativně int~retativní analýzy, kterou Rendl nazývá analýza 

dokumentů - analýza tištěných dokumentů, data virtuální a data získaná pozorováním a 

rozhovory. V tomto případě jsou to textové materiály. 

2. Metoda ,,popisné analýzy" . 

Jejím účelem je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech zkoumaného 

prostředí.Tato metoda umožňuje popis a analýzu sekundárních dat, např. firemních, 

výzkumných, interních zpráv a dalších interních dokumentů (Rendl, 1997). 

3. Metoda "interview'' je osobní dotazování. 

Je založeno na přímé komunikaci s dotazovaným, tváří v tvář. Patří mezi 

nejvýznamnější dotazovací techniku. Interview může být strukturované a 

nestrukturované (Rendl, 1997). 

4. Metoda anketního dotazování 

Sestavení ankety (dotazníku), jeho distribuce, zpracování a vyhodnocení. Publikace 

dosažených výsledků (Rendl, 1997). 

4.1 Organizace výzkumu 

1. Metodu "kvalitativní" provedu analýzu tištěných dokumentů pomocí: primárních 

dokumentů, které vytvořili přímí svědci událostí, sekundárních dokumentů, které 

vznikly pomocí primárních dokumentů a pomocí současných dokumentů. 

Použil jsem tuto metodu při: popisu vzniku a vývoje organizace, popisu klíčových 

změn základních dokumentů organizace, statistická porovnání v oblasti soutěžních 

aktivit a nárůstů členské základny, včetně statistického popisu "center sportu". 

2. Metoda popisné analýzy - postup : 

1. Vytyčení cíle. 
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2. Vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který vzhledem 

k cíli budeme respektovat. 

3. Určení souborů materiálů. 

4. Čtení dokumentů. 

5. Systematické sledování. 

6. Vyjádření výsledků, názorů, přehledů, tabulek, grafů. 

7. Rozbor a hodnocení "popisná analýza" spolu s metodou "kvalitativní" bude pro 

moji práci těmi nejnosnějšími metodami. 

Tuto metodu jsem použil pro vypracování: Analýzy nárůstu/poklesu členské základny 

AŠSK ČR, změn v organizační struktuře, vyjádření postavení Asociace v České 

republice, při identifikaci finančního zabezpečení činnosti organizace. 

3. Metoda "Interview" je osobní dotazování 

Dotazování můžeme rozdělit na: 

Nestrukturované (nestandardizované) interview je rozhovor, který je velmi často 

používán a je charakteristický ve formulaci otázek, či volbě tématu. Bývá určen spíše 

pro získávání kvalitativních podkladů pro vniknutí do zkoumaného problému, provedu 

JeJ: 

• Se zaměstnanci sekretariátu AŠSK a některými pracovníky krajů - se sekretáři 

veřejně prospěšných programů. Rozhovory jsem uskutečnil při osobním setkání 

nebo e-mailem, po telefonu (s těmi, kteří pracují mimo Prahu) s tím, že nebudou 

písemné odpovědi, zaslané e-mailem, citovány doslovně v diplomové práci, ale 

poslouží pro vytvoření vlastru'ho názoru. 

Strukturovaný (standardizovaný) interview je rozhovor, který je považován za efektivní, 

spolehlivý a přesný, snižuje pravděpodobnost opomenutí či vynechání nezbytných 

skutečností tím, že otázky jsou předem připraveny a naplánovány. Strukturované 

interview se dále člení na plošné a hloubkové. Interview se provádí zpravidla na konci 

výzkumu, kdy jsme v problému dostatečně orientováni a snažíme se proniknout do 

podstaty věci. Rozhovor by měl být důkladně připravený, aby nám přinesl potřebné 

informace, které potřebujeme získat. Uskutečnil jsem je v kombinaci 
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s nestandardizovanou formou dotazování s: volenými funkcionáři - dnešními členy 

Výkonného výboru Asociace, bývalými členy VV Asociace, zakládajícími členy tohoto 

občanského sdružení za účelem získání základních informací, které nejsou 

v dokumentech uvedeny, za účelem prodiskutování názorů, získaných studiem 

dokumentů Asociace, k získání orientace v časové posloupnosti změn, které nastaly 

v průběhu trvání organizace atd. Rozhovory jsem uskutečnil při osobním setkání nebo 

po telefonu s tím, že odpovědi nebudou citovány v diplomové práci adresně, ale 

poslouží pro vytvoření vlastního názoru. 

Metodu interview jsem použil v případě nutnosti k "doladění nedostatku informací" a to 

způsobem přímého dotazování typu nestrukturovaného, ale i strukturovaného rozhovoru 

a použil jsem ji hlavně v kapitole "Diskuse". Otázky jsou zveřejněny v příloze. 

4. Anketní dotazování 

Vyhodnocení anketního dotazníku nesplňuje statistické metody, není reprezentativní 

vzhledem k tomu, že nebyla zaručena anonymita odpovídajících a hlavně proto, že 

dotazník nebyl zaslán v poměru počet ŠSK a velikost krajů = porovnání. Výsledky 

budou pouze nástinem situace na klubech. Dotazník obsahuje jednoduché otázky, 

členové AŠSK ČR ví, kam otázky směřují. Otázky jsem konzultoval s generálním 

sekretářem, který k jejich znění neměl připomínky. 

Anketní dotazník jsem zaslal na náhodně vybrané e-mailové adresy školních 

sportovních klubů z databáze Asociace ( 5 adres za kraj) a zároveň sekretáři veřejně 

prospěšných programů také e-mailem: zaslali dotazník na nejméně 1 O ŠSK na 

základních a středních školách v příslušném kraji (celkem 140 dotazovaných). V tomto 

případě se vlastně jednalo kluby, u kterých byl předpoklad, že dotazník bude zaslán 

diplomantovi zpět. O to víc bylo zajímavější vyhodnocení otázek, protože 

předpokládám, že to jsou "vzorné" kluby, které pracují podle pravidel. Vyhodnocení 

ankety: "Činnost, postavení, podmínky ŠSK AŠSK ČR na školských zařízeních" bude 

posledním tématem "Výsledkové části" diplomové práce. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5. 1 Vznik Asociace školních sportovních klubů České republiky 
v v 

(dále jen ASSK CR, nebo Asociace) 

Porevoluční období v České republice přináší řadu politických, společenských, 

ekonomických a legislativních změn. Do roku 1992 byla sportovní činnost na 

základních a středních školách, tzn. sportovní kroužky a různé povinné i zájmové formy 

tělesné výchovy finančně zabezpečeny z prostředků určených na organizování 

spartakiád (spartakiáda = hromadné tělovýchovné vystoupení, které bylo převážně 

záležitostí škol a armády, menší byla účast cvičenců z tělovýchovnýchjednot). První 

spartakiáda v poválečné ČSR se konala v roce 1955, do roku 1985 včetně, se jich 

uskutečnilo pět. V roce 1990, kdy se měla spartakiáda konat v obvyklé časové periodě, 

byl tento proces přerušen "sametovou" revolucí. Tím bylo ukončeno přidělování 

finančních prostředků školám na přípravu spartakiád (secvičnou), tudíž na sportovní 

činnost dětí a mládeže (finanční částka na jednu spartakiádu představovala nejméně cca 

30. mil. Kč). 

Vzhledem k úsporným opatřením vlády ČSFR - vyhlášenému ekonomickému balíčku, 

byly vládním nařízením spartakiády zrušeny a tím skončila možnost zafinancovat 

sportovní aktivity na školách. 

Důsledkem nedostatku financí bylo oklešťování a rušení různých povinných i 

zájmových forem tělesné výchovy. Probíhala redukce učebních plánů- rušení hodin 

sportovních her, jako volitelného předmětu, činnost sportovních tříd byla redukována. 

Zanikaly tradiční školské sportovní soutěže jako byla Žákovská sportovní liga na 

základních školách a Středoškolské hry na školách středních, dále soutěže v rámci 

Pionýra a SSM - Socialistického svazu mládeže, včetně nápravných forem tělesné 

výchovy. Nebyly již školám poskytovány příspěvky na hory a jiné sportovní akce. 

(Informace získané od PaedDr. Petra Vykoukala z MŠMT ČR v únoru 2008, který byl 

v roce 1992 vedoucím oddělení školní TV). 

Hledala se alternativa, jak přispívat z prostředků ministerstva školství na sportovní dění 

ve školách. V té době vznikl nápad, jak školní sport zafinancovat. Návrh řešení finanční 

situace byl, aby sportovní organizace, která by vznikla na základě zákona o sdružování 

občanů č. 83/1990 Sb., byla příjemcem dotací ministerstva školství a organizací, která 

by tyto finanční prostředky dále přerozdělovala školám. Měla to být organizace, která 
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by se stala nejenom prostředníkem pro fmancování, ale která by pěstovala školní 

sportovní činnost dětí a mládeže v rámci školních sportovních klubů, kde by se učitelé, 

trenéři nebo rodiče věnovali dětem po vyučování. 

Doba byla pro zakládání nových sportovních organizací příznivá. Podnět k založení 

Asociace školních sportovních klubů České republiky byl na světě. Kde ale vzít 

zkušenosti se zakládáním občanského sdružení - organizace, která by působila na 

základních a středních školách. 

Historie Asociace 

Jednou z inspirací pro zakladatele moderního, občanského sdružení, ve sportovním 

prostředí po revoluci 1989, jak si jej přiblížíme, se stala činnost sportovní organizace, 

která vyvíjela sportovní činnost na školách na Slovensku, se sídlem v hlavním městě 

Bratislavě. Jednalo se o "Slovenskou Asociácii Športu na Školách" (SAŠŠ). 

V této sportovní organizaci, po revoluci, působil jako člen výkonného výboru, 

delegovaný za bratislavský kraj, Jan Pyš, budoucí člen přípravného výboru AŠSK ČR. 

Své zkušenosti ze SAŠŠky mohl zúročit při zakládání školní sportovní organizace 

v České republice. 

Ve většině ekonomicky vyspělých zemích v Evropě působí organizace typu AŠSK 

ČR. Tyto organizace byly jedním z příkladů při zakládání a vzniku Asociace školních 

sportovních klubů České republiky, například organizace školního sportu ve Francii a 

Belgii. Díky osobním kontaktům zaměstnanců ministerstva školství a UK FTVS 

s pracovm'ky školství v těchto evropských zemích, učiteli na školách a úředníky 

příslušných ministerstev, získali zakladatelé, členové přípravného výboru zkušenosti z 

činnosti a organizace školního sportu v zahraničí. Měli možnost zmapovat vliv státních 

orgánů na činnost školní tělesné výchovy, a přitom mohli jako zaměstnanci ministerstva 

školství prosazovat záměry přípravného výboru na MŠMT ČR a získat činitele 

ministerstva pro spolupráci při přípravě a založení AŠSK ČR, včetně příslibu metodické 

a finanční podpory v letech budoucích. 

Informační materiály z Union Nationalt du Sport Scolaire (UNSS), s působností ve 

Francii, kde školní sportovní kluby na školáchjsou ustaveny povinně, kdy předsedou je 

zástupce ředitele školy a presidentem UNSS náměstek ministra školství, byly předány 

v březnu 1992, Janem Pyšem, tehdejšímu náměstkovi ministra školství, Janu 
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Bělohlávkovi. Po osobní konzultaci uznali, že francouzský systém není možné 

z legislativních důvodů (v té době) aplikovat v České republice. Jako alternativa se 

jevila možnost založit občanské sdružení, které by mělo svůj program, zaměřený na děti 

a mládež. Sportovní činnost, v odpoledních hodinách a ve volném čase dětí, by řídili 

učitelé za pomoci rodičů, s přispěním sponzorů, vyžádaných dotací a členských 

příspěvků (podobně jako funguje Rada rodičů, sdružení rodičů na školách apod.) Byli si 

vědomi, že v zahraničí je činnost školních sportovních klubů převážně zastřešována 

ministerstvem školství. Organizační struktura školru'ho sportu a metoda řízení byla a je 

odlišná, ale její ideový záměr je stejný jako u AŠSK ČR. 

Dalším příkladem sportovru'ho sdružení byla pro AŠSK ČR mezinárodní školní 

sportovní organizace Intemational School Sport Federation I.S.F., která vznikla 

v červnu 1972 v Lucembursku, a která sdružuje většinu států celého světa. Koordinuje 

a podporuje soutěžení středních škol členských států I.S.F. Dnes její sekretariát působí 

v Bruselu (AŠSK ČR se stala členem I.S.F. již v r. 1995, dva roky a několik měsíců po 

svém založení). Prvotní informace o této Mezinárodní organizaci školního sportu, 

působící v Belgii, přinesl na ministerstvo školství František Táborský, zaměstnanec UK 

FTVS. Jako trenér házené působil několik let v této členské zemi I.S.F. a tudíž mohl své 

zkušenosti ze školního sportu uplatnit i u nás. Nejdříve byl jedním z členů přípravného 

výboru, který inicioval založení AŠSK ČR a později se stal i jeho prezidentem. 

AŠSK měla již ve svých počátcích významnou podporu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. Jedním z jejich prvních podporovatelů byl Václav Muller, pracovník 

ministerstva, bývalý učitel gymnázia a předseda klubu Fair play, pozdější viceprezident 

AŠSK ČR. Ministerstvo bylo nápomocno při založení AŠSK ČR a vztah k MŠMT ČR 

byl pro činnost tohoto občanského sdružení mimořádně významný a v mnoha ohledech 

určující. A nejen proto, že mu byly prostřednictvím tohoto resortu přidělovány fmanční 

dotace. Na druhé straně, AŠSK ČR svými mnohými činnostmi, některé resortní úkoly 

suplovala (péče o školní mládež). 

Na výzvu vedoucího odboru školní TV MŠMT ČR, Petra Vykoukala, na jaře roku 

1992, se sešli učitelé základních a středních škol, členové Asociace učitelů tělesné 

výchovy, zástupci školských úřadů nebo okresních úřadů na semináři, kde jim vedoucí 

odboru ministerstva vysvětlil důvody a důležitost vzniku AŠSK ČR. Asociace školních 

42 



sportovních klubů ČR plánovala proniknout do školního prostředí, což se jí díky 

pracovníkům MŠMT ČR, školských úřadů a zřizovatelů škol dařilo. 

v 

5. 2 Cíle a záměry ASSK 

Klíčovým záměrem a cílem (v období vzniku) bylo a dnes také je, uchovat, zlepšit a 

vytvořit podmínky pro tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže na základních a 

středních školách (Friml, 1993). 

Naučit sportovat děti pravidelně, učit je, že ne vždy se sportuje za účelem dosažení 

nadstandardních sportovních výsledků. Snahou učitelů, trenérů nebo rodičů má být 

rozvijet a zdokonalovat jejich tělesnou zdatnost ve školních sportovních klubech 

AŠSK ČR tak, aby sportovní činnost, kterou s nimi vyvíjí, navazovala svým obsahem 

na osnovy hodin povinné tělesné výchovy a tím, aby si děti a mládež zdokonalovaly 

pohybové dovednosti. Děti by tato činnost měla bavit, měly by se naučit sportováním 

vyplňovat svůj volný čas. Sport by se měl pro ně stát tou pravou "drogou". 

Asociace se liší od ostatních občanských sdružení -, , působících ve sportovním 

prostředí tím, že vyvíjí svoji činnost na základních a středních školách, a to ve všech 

okresech a krajích celé České republiky (viz statistiky počty školních sportovních klubů 

v krajích a jednotlivých typech škol a školských zařízeních, zprávy z výročních 

konferencí a sněmů). 

Možnost působit ve školním prostředí je pro jiná občanská těloyýchovná sdružení 

problém. Školní sportovní kluby a zároveň vedení školy mohou vzájemně působit na 

děti a mládež a mohou těžit z důsledků svého snažení, mohou se vzájemně 

podporovat. Klub může mít smlouvu s vedením školy (výchova dětí ke sportu, 

podporovaná činnost učitelů řediteli, pronájmy tělocvičen) o vzájemném působení a 

podpoře. Školní sportovní klub a vedení školy disponuje jistými výhodami, např. může 

mít: 

• Potencionální institucionální zázemí v každé dostatečně velké obci. 

• Relativní dostupnost tělovýchovného zařízení a sportovního vybavení, je-li 

v majetku školy. 
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• Odbornou erudici a zaujetí vzdělaných pedagogů s profesionální praxí (sportují se 

"svými" dětmi, které znají z hodin tělesné výchovy). 

• Teoretickou možnost každodenního styku žák x učitel při činnosti v klubu. 

• Formování vztahu k tělesné výchově a sportu ve vývojovém období, které je 

biologicky i sociálně nejdůležitější (zapojení dětí již na I. stupni ZŠ do projektů 

AŠSK ČR - fotbal McDonald' s Cup nebo vybíjená Preventan Cup apod.). 

• Zprostředkovaný vliv na rodiče žáků a na podporu výchovných záměrů AŠSK ČR 

ze strany rodičů. 

Rozhodujícím je tedy dosáhnout cíl a to: tělovýchovné aktivity provozovat pravidelně, 

naučit této pravidelné pohybové činnosti děti a mládež již od ranného věku, zaměřit 

pozornost na děti pohybově méně nadané a ty, které nejsou mimo školu organizované 

v jiných tělovýchovných klubech (Táborský, 1998). 

Aktivity, které s nimi učitelé, rodiče, trenéři pěstují, nemusí končit nadstandardním 

výkonem, má jít především o všestrannou výchovu dětí, o poskytování specifických 

prožitků. Pro obtížně motivovatelnou skupinu (např. obézní, nespolečenské děti), je pak 

třeba vymýšlet takové formy činností, které je zaujmou a naučí je kamarádskému 

soužití, socializaci (mohou být dobrými organizátory sportovních soutěží, pomocnými 

rozhodčími, zpracovateli výsledků soutěží apod.). 

5. 3 Vývoj Asociace školních sportovních klubů České republiky 

5. 3. 1 Obdobi řijen 1992- květen 1993 

Při tvorbě diplomové práce byly pro mě základními studijními materiály AŠSK ČR: 

• zápisy ze sněmů 

• výroční zprávy 

• předpisy (stanovy, směrnice, hospodářské předpisy) 

• metodické materiály "veřejně prospěšné programy"- kalendář soutěží AŠSK ČR 

za období 1993 - 2007 
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Důležité bylo pro Asociaci Čech a Moravy (první název orgamzace, uvedený ve 

stanovách z r. 1992) bylo období, kdy organizace vznikala. Podle mého názoru bylo 

"zakladatelské" období nejdůležitějším. A postupem doby by se mohlo na toto období 

zapomenout a nezůstaly by žádné záznamy o vzniku AŠSK ČR. 

Náhodně se potkaly osoby, které měly společnou myšlenku, elán do práce, možnosti 

ovlivnit situaci na rozhodných místech pro fungování Asociace, částečně i zkušenosti a 

věděli co chtějí. Životaschopnost AŠSK ČR za 15 let to jen dokazuje. 

Přípravný výbor inicioval svolání ustavujícího sněmu Asociace Čech a Moravy. 

Pozváni byli zástupci okresních školských úřadů. Zúčastnilo se jich 64 z 86. Úvodní 

slovo pronesl náměstek ministra školství Jan Bělohlávek a vedoucí oddělení školní TV 

Petr Vykoukal. Poté pracovník MŠMT ČR Václav MUller provedl výklad stanov, které 

vytvořil přípravný výbor. Účast pracovníků ministerstva školství na ustavujícím sněmu 

Asociace dokazovalo zájem této státní instituce o její založení a fungování. 

Chtěl bych jen podotknout, že stanovy od svého prvního schválení ustavujícím sněmem, 

do dubna 2005, byly pětkrát upraveny (viz kapitola 5.4). Změny ve stanovách, jak je 

budu popisovat, vznikaly na základě organizačních změn, které bylo nutno v organizaci 

provést, nebo z důvodů legislativních, které nastaly ve státním uspořádání. Naposledy 

byly schváleny účastníky sněmu 18. 4. 2005 a změnu stanov vzalo na vědomí 

Ministerstvo vnitra 29. 4. 2005. 

Ustavující sněm v roce 1992 řešil volby do orgánů Asociace, jejich činnost a poslání 

v dalším období. 

Byl zvolen Výkonný výbor Asociace, s níže uvedeným výsledkem: 

• Prezidentem byl zvolen Jan Friml, středoškolský profesor, Gymnázium Praha 5 

• 12ti členný výkonný výbor (VV) (Jan Pyš, zaměstnanec sekretariátu Asociace, 

František Táborský, FTVS UK, Miroslav Kůrka, ředitel ZŠ Praha 8, Václav 

Miller, MŠMT ČR, Věra Kubičková, PeF UK, předsedkyně Regionální rady 

Středních Čech, Vlasta Charouzová, předsedkyně Regionální rady Praha, Ota 

Dušek, předseda Okresní rady Chrudim, Miroslav Smažík, předseda Regionální 

rady Jižních Čech, Libor Dočkal, předseda Okresní rady Sokolov, Zdeněk Řáda, 

předseda Okresní rady Ústí n. L. a zároveň předseda Regionální rady Severní 
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Čechy, Marie Turková, předsedkyně Okresní rady Vyškov, Miroslav Šajer, 

předseda Okresní rady Bruntál). 

S některými jmény se budeme potkávat ještě v dnešní době (Táborský, člen technické 

komise ISF, Smažík, sekretář Jihočeského kraje, MUller, čestný člen Výkonného 

výboru, Dušek, předseda Okresní rady Chrudim). Některé osoby vykonávaly funkce na 

nižších úrovních organizačních složek AŠSK ČR a zároveň byly členy Výkonného 

výboru Asociace. Proto jsem k funkcím přiřadil jejich jména, abych poukázal na to, že 

zastoupení v těchto orgánech bylo, v dané době, duplicitní a tato duplicita funkcí byla 

řešena ve stanovách a organizačním řádu AŠSK ČR v pozdějších letech (složky, které 

měly své zástupce v nejvyšších orgánech byly zvýhodněny v informovanosti z ústředí). 

Členy VV AŠSK ČR se stali dobrovolní pracovníci (učitelé), ale i budoucí 

zaměstnanci sekretariátu a zaměstnanci MŠMT ČR a Fakulty tělesné výchovy a sportu, 

(podle mého názoru nebyla zkušenost se složením volených orgánů a fungování 

občanského sdružení, což dokazují změny, které nastaly ve složení výkonného výboru 

v budoucnu). 

• Rada AŠSK ČR. Členové Rady byli vždy dva zástupci z každého regionu. Rada 

měla 16 členů a to za region: Praha (Hlaváčková, Nosková, předsedkyně okresních 

rad v Praze), Střední Čechy (Janík, Černý, předsedové okresních rad), Jižní Čechy 

(Hamáčková, Fuka, předseda Okresní rady Písek), Západní Čechy (Jirglová 

předsedkyně okresní rady, Benda - předseda Okresní rady Plzeň, Regionální rady 

Západních Čech, později viceprezident, Severní Čechy (Kučera předseda Okresní 

rady Litoměřice, Vondrouš- dnešní předseda Liberecké krajské rady), Východní 

Čechy (Alt, předseda Okresní rady Rychnov n. K. - dnešní sekretář veřejně 

prospěšných programů Pardubického kraje), Jižní Moravu (Šrom, Tománek, 

předseda Okresní rady Prostějov) a Severní Moravu (Slezák - dnešní předseda 

Okresní rady Nový Jičín- dosud, Medvedcký, předseda Okresní rady Ostrava). 

Sněm uložil yýkonnému yýboru: 

• požádat MŠMT ČR o začlenění AŠSK ČR do systému poskytování finančních 

prostředků z výnosu podniku Sazka a prostředků ze státního rozpočtu MŠMT ČR 

• informovat školské správy, obecní, městské úřady (oddělení TV a sportu) a místní 

správy o vzniku AŠSK ČR 
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• do 31. 12. 1992 dopracovat plán činnosti na rok 1993 a informovat vzniklé okresní 

rady 

• zpracovat do 31. 12. 1992 rozpočet AŠSK ČR na rok 1993 

• zpracovat do 31. 12. 1992 potřebnou evidenci a dokumentaci stanovenou zákony, 

vyhláškami pro občanská sdružení působící v oblasti sportu 

Sněm pověřil yýkonný yýbor k: 

vytvoření organizační struktury složek AŠSK ČR 

• vytvoření nezbytného aparátu pro vnitřní chod AŠSK ČR 

• založit vztahy vůči jiným občanským sdružením, působících ve sportovním 

prostředí, ale i k dalším subjektům, výlučně na bázi smluvního nebo faktického 

partnerství 

• dořešit způsob a pravidla financování školních sportovních klubů prostřednictvím 

okresních rad a orgánů AŠSK ČR 

Na sněmu proběhla volba tříčlenné revizní komise (Chadrabová, předsedkyně, Petr 

Bažant, předseda Okresní rady Most, dlouhodobě v RK, dnes v revizní komisi 

Ústeckého kraje, Stanislav Benda, předseda Okresní rady Plzeň a předseda Regionální 

rady Západních Čech, člen Rady za Západní Čechy, dodnes pořadatel projektu HRY III. 

tisíciletí pro plzeňský kraj). 

Sněm uložil revizní komisi: 

Zpracovat plán činnosti revizní komise na rok 1993 a zahrnout do něj nejméně 1 - 2 

kontroly hospodaření AŠSK ČR v kalendářním roce. 

Po prostudování dostupných materiálů a z rozhovorů s býyalými zaměstnanci 

sekretariátu AŠSK ČR a MŠMT jsem se dozvěděl, že vlastně v tomto období 

neexistovalo trvalé sídlo firmy a v zaměstnaneckém poměru byl pouze Jan Pyš jako 

generální sekretář. Asociace vznikala ,,na koleně" s pomocí přípravného výboru, který 

se pravidelně scházel na ministerstvu školství a jeho členové diskutovali o budoucnosti 

nové a moderní organizace. 

Přesto se přípravný výbor snažil vytvářet podmínky pro fungování budoucího 

sekretariátu. Odbor tělovýchovy (Václav Muller) požádal Institut dětí a mládeže o 
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prozatímní zapůjčení místnosti v jeho budově na Praze 1 O a zapůjčení potřebné 

techniky k zajištění administrativních prací. 

V květnu 1993 na 1. zasedání Rady AŠSK ČR a později na 2. zasedání sněmu byla 

přednesena souhrnná zpráva o činnosti a prezident mohl konstatovat, že: 

• Zástupci regionů iniciovali vznik školních sportovních klubů na školách (průběžně 

byla diskutována problematika založení školních sportovních klubů tak, aby jejich 

činnost byla v souladu s příslušnými zákony, směrnicemi a normami, které se 

neustále měnily). 

• Vzniklo 23 okresních a 8 regionálních rad, ale dále se hledaly kontaktní osoby, 

které by spolupracovaly na vytvoření struktury AŠSK ČR v celé České republice. 

• Byl vytvořen informační systém tak, že mohly vzniknout jednotlivé subjekty 

AŠSK ČR, které si musely být vědomi postavení v současné struktuře sportovně

tělovýchovných organizací a významu na veřejnosti. 

• Byly vytvořeny představy o základním principu činnosti: Zástupcům AŠSK ČR se 

podařilo vysvětlit, především v Radě TYS (Rada pro tělesnou výchovu a sport) při 

MŠMT ČR, Asociaci sportu pro všechny, ČMFS a Čs.basketbalovém svazu, 

záměry (základní principy) AŠSK ČR, tzn., že Asociace plánuje doplnit již 

existující strukturu pokrytím zatím, ne příliš využívaných možností v tělesné a 

sportovní činnosti žáků a studentů, nezapojených do tělesné výchovy na 

základních a středních školách. 

• Cílem Asociace bylo přivést žáky a studenty k pravidelnému sportování na 

školách, jelikož sport má kladný vliv na jejich zdravotní a sociální stránku, 

v neposlední řadě otevírá i možnost výběru dosud skrytých talentů, a to zvláště pro 

ČSTV a další organizace, které zaměřují svoji činnost především na sportovní 

výkon a zapojení dospělé populace. 

• Cílem bylo také hledat možnosti spolupráce s jinými subjekty v oblasti sportu dětí 

a mládeže. Byla snaha o spolupráci s AUTY (Asociace učitelů tělesné výchovy). 

Zástupci AŠSK ČR se zúčastňovali jednání komise Sportu pro všechny při MŠMT 

ČR. 
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• Zakladatelé měli představu o struktuře soutěží, které AŠSK ČR již organizuJe 

nebo se na nich podílí (vzor ze soutěží ISF), výkonný výbor ustanovil garanty 

jednotlivých sportů v jednotlivých regionech, postupně doplňoval garanty pro 

organizaci soutěží na regionální a republikové úrovni. 

• Prezident AŠSK ČR byl pověřen jednáním s generálním sekretářem ISF 

(International School Sport Federation) o začlenění AŠSK ČR do Mezinárodní 

federace školm'ho sportu. 

• V období od října 1992 do zasedání Rady v květnu 1993 byl vydán metodický 

materiál, který byl považován za "modlitební knížku", jak jej sami představitelé 

Asociace nazvali, který vysvětloval, jak založit klub, okresní, regionální radu, jak 

řídit činnost těchto složek. 

• Kromě toho byly vydány: hospodářské směrnice, jednací řád výkonného výboru, 

organizační řád. 

• Od doby založení byl vytvořen přehledný systém registru nových členů školních 

sportovních klubů, okresních a regionálních rad. 

• K datu 1. zasedání Rady AŠSK ČR bylo založeno 300 školních sportovních klubů, 

což představovalo přibližně 80 000 členů. 

• Prezident konstatoval, že do 1. zasedání Rady - 8 měsíců po založení Asociace, 

organizační složky neobdržely ani 1 korunu na pomoc své činnosti a tudíž se jedná 

o veliký úspěch. Bez finančních dotací byla vyvijena činnost a zakládány kluby. 

• AŠSK ČR obdržela státní dotaci od MŠMT až v prvním čtvrtletí 1993 . 

• Dotace od SAZKY byla v jednání, ale její rozhodnutí bylo nezařadit AŠSK ČR 

v roce 1993 mezi abonenty na rozdílení jejího zisku, pouze byla zařazena jako 

"čekatel" na rozdílení rezervních zdrojů. 

• Výkonný výbor vytvořil plán propagace AŠSK ČR: Ve Věstm'ku MŠMT ČR a 

Zpravodaji AUTV byly zveřejněny informace o vzniku AŠSK ČR. 

• Výkonný výbor měl snahu o vyvolání jednání na MŠMT ČR o integraci AŠSK 

ČR. 
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V této době každá organizace, v tomto případě tělovýchovná, bojovala o "přežití", natož 

Asociace, která neměla tradice, postrádala zkušenosti a nebyla "zavedena" ve 

sportovním prostředí v ČR. 

Vznikala antipatie a obava z každé nové konkurenční organizace. Proto Asociace měla 

těžké postavení, vznikala ve složité době (zdroj: rozhovory). 

V tomto období měla AŠSK ČR v podstatě dokončenou základní organizační strukturu 

a prokázala oprávněnost své volby, potřebnost a životaschopnost pro mnohé 

nečekaným a mimořádným způsobem (zasedání Rady AŠSK ČR, Friml, 1993). 

5. 3. 2 Klíčové změny v základních dokumentech AŠSK ČR za období 15 let 

Zkratky: ŠSK - školní sportovní klub, OR - okresní rada, RR - regionální rada, KR -

krajská rada, VV- výkonný výbor, VK- výroční konference, RK- revizní komise. 

Vývoj organizace a situace si vynutily změny v základním dokumentu Stanovách 

AŠSK ČR. Po prostudování jednotlivých vydaných stanov jsem zvolil metodu 

porovnání jednotliyých článků, čímž jsem vytvořil přehled o organizačních změnách 

AŠSK ČR a jejím fungování. 

Považuji za nutné tyto klíčové změny, které jsou ve stanovách řešeny popsat pro 

ucelený pohled na yývoj organizace za patnáct let. Změny v základních dokumentech 

(stanovy, organizační řád, hospodářské směrnice) vznikaly v důsledku interních 

organizačních změn v AŠSK ČR. nebo z důvodů externích (změny zákonů). 

Důkazem byly změny schválené sněmem ve stanovách v pořadí I. -VI. 

Jsou zde převážně řešeny organizační jednotky a orgány AŠSK ČR, počet členů a 

složení výkonného výboru (ze zástupců okresů, regionálních rad, později krajských 

rad), úkoly a složení "užšího" vedení AŠSK ČR (pouze statutární zástupci), 

zastupitelnost sekretariátu ve výkonném výboru, Radu AŠSK ČR, náplň činnosti 

jednotlivých organizačních složek a volených orgánů a také délka volebního období. 

S délkou fungování organizace vyvstávaly nové situace, nové úkoly, související s 

nárůstem členské základny, která již potřebovala propracovaný aparát, složený z 

volených funkcionářů, ale i výkonný administrativní aparát, který se měl stát 
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"profesionálním poradcem", ale i výkonnou složkou nadřízených orgánů - výkonného 

výboru, sněmu AŠSK ČR. 

Na základě analýzy všech vydaných a opětně zaregistrovaných stanov, musím 

konstatovat, že tyto dokumenty doznaly za období patnácti let několikeré přepracování. 

Sněm AŠSK ČR, jako nejvyšší orgán, má ve své výlučné pravomoci schvalovat tyto 

základní dokumenty, a proto musely být účastníků sněmu předkládány. Po jejich 

schválení byly znovu registrovány na Ministerstvu vnitra. 

Vývoj základního dokumentu Stanovy Asociace školních sportovních klubů České 

republiky. 

Stanovy jsem očísloval, abych předešel chaosu při porovnávání zásadních změn v 

příslušných stanovách takto: 

+ I. stanovy, schválené ustavujícím sněmem 2. října 1992 (registrace u MV 

10. 7. 1992, pod číslem jednacím VSC/1 -12 409/92 - R) 

+ II. stanovy, schválené sněmem v roce 1993 (registrace u MV 26. 4. 1994) 

+ III. stanovy, schválené sněmem v roce 1997 (registrace u MV 21. 2. 1997) 

+ IV. stanovy, schválené sněmem v roce 1999 (registrace u MV 1. 6. 1999) 

+ V. stanovy, schválené sněmem v roce 2003 (registrace u MV 16. 6. 2003) 

+ Vl. stanovy, schválené sněmem v roce 2005 (registrace u MV 29. 4. 2005) 

Aby byly změny čitelné, budu používat značení např.: I. stanovy I čl. I. Základní 

ustanovení, poslání a úkoly, bod 1. 

I. stanovy Asociace školních sportovních klubů v Čechách a na Moravě -

registrace u MV 10. 7. 1992 (Příloha 4. 1. 1) 

.. Stanovv AŠSK v Čechách a na Moravě", (prvotní název organizace), byly 

zaregistrovány v červenci 1992, i když až 2. října 1992 byl ustavující sněm Asociace. 

Poslední platné Vl. stanovy z roku 2005 obsahují, oproti prvotním, zásadní změny 

v jejich obsahu, jak doložím dále. Účastníci ustavujícího sněmu, jak jsem si přečetl v 
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"Zápise z ustavujícího sněmu", vystoupili v diskusi s připomínkami a návrhem úprav 

stanov. Připomínky byly schváleny a měly být zapracovány do stanov v pořadí druhém. 

Stanovy mohou být opět změněny roce 2009, kdy bude zasedat volební sněm AŠSK 

ČR. Při založení AŠSK v Čechách a na Moravě prvotní stanovy (viz Příloha) jistě 

postihly vše, co bylo potřebné pro počáteční fungování organizace. Není důležité 

porovnávat jednotlivé články a odstavce těchto stanov a stanov následných, protože II. 

stanovy byly zásadně změněny. Zmíním pouze to, co je v rozporu s platnými předpisy 

AŠSK ČR dnes. Jedná se o organizační strukturu a orgány AŠSK ČR. 

• Okresní rada je tvořena ze zástupců jednotlivých školních sportovních klubů. Její 

členové si na svém prvním shromáždění ze svých řad zvolí výkonný výbor. 

Výkonný výbor okresní rady je iniciativním, koordinačním a reprezentačním 

orgánem Asociace na území okresu. 

• V případě potřeby se vytvoří mezi okresy a centrem koordinační a organizační 

regionální mezistupeň- oblastní komise Asociace školních sportovních klubů ČR. 

• Nejvyšším orgánem AŠSK ČR je sněm. Schází se jednou za pět let. V průběhu 

funkčního období a na řešení zásadních, mimořádných a specifických otázek je 

možné svolat konferenci AŠSK ČR. 

Stanovy neřešily regiony, ty nazývaly oblastní komisí, "ústřední" výkonný výbor a jeho 

složení - zastupitelnost okresů a krajů, účastníky sněmu a jejich práva a povinnosti, 

volbu prezidenta a členů výkonného výboru ani výkonný aparát, složený z osob, které 

by vykonávali úkoly zadané výkonným výborem, sněmem a byli v zaměstnaneckém 

poměru. 

Přípravný výbor, který inicioval vznik Asociace, podle mého názoru, vykonal obrovský 

kus práce, ale vše má svůj vývoj. 

Organizační struktura v roce 1993: 

• Výkonné útvary: Sněm, prezident, 12 členů výkonného výboru, 8 členů 

regionálních rad, 23 předsedů okresních rad, školní sportovní kluby 

• Kontrolní útvary: revizní komise AŠSK ČR 

• Poradní orgán: 16 členů Rady AŠSK ČR 
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• Provozní útvar AŠSK ČR: 3 osoby na sekretariátu 

II. stanovy AŠSK ČR, schválené sněmem v roce 1993 (registrace u MV 26. 4.1994) 

Stanovy v druhém pořadí se vyznačují propracovaností jednotlivých článků a bodů 

"ustavujících" stanov. Řeší aplikaci zákona o sdružování občanů. Byly vodítkem pro 

dobrovolné členy tak, aby pochopili základní myšlenku, poslání a úkoly této školní 

sportovní organizace. Jednoznačně popisují podmínky členství, orgány AŠSK ČR, 

jejich poslání a úkoly pro další činnost organizace, vysvětlují právní postavení členů, 

majetku. Řeší délku funkčního období atd. 

III. stanovy AŠSK ČR, schválené sněmem v roce 1997 (registrace u MV 21. 2. 

1997) 

V III. stanovách porovnám jednotlivé kapitoly a články s II. stanovami, protože si 

myslím, že v této době byla organizace již tak vyspělá, že vědomě prostřednictvím 

článků a bodů III. stanov řešila organizační a programové problémy, které vznikaly díky 

vývoji organizace. Jejich řešení muselo být následně odsouhlaseno sněmem. 

Čl.I, Základní ustanovení, poslání a úkoly 

• Bod 1: vypuštěno: ... nezávislým, dobrovolným a apolitickým 

sdružením ... nahrazeno ... je občanským sdružením. 

Čl. II. Členství 

• Bod 2 vypuštěn (čestné členství je v AŠSK ČR výjimečné . . .... ). 

• Bod 2 b) nově: Okresní a regionální rady jsou kolektivními členy AŠSK ČR a 

mají delegovanou právní subjektivitu, odvozenou z těchto stanov. 

• Bod 4 upraven v bodě 3: ... jmenovitou evidenci ... v každém běžném roce na 

předepsaném tiskopisu. Toto roční hlášení je považováno za přihlášku k činnosti 

na další rok. 

• Bod 5 vypuštěn. 

Čl. II. Práva členů AŠSK ČR 

53 



• Bod 5a) ... nově: v Profesním klubu učitelů tělesné výchovy ... 

ČL III. Orgány 

• Bod 4. Regionální rada ... Její členové volí předsedu z řad ŠSK příslušného 

regtonu. 

• Bod 4. rozšířen o bod 4a) Regionální rada navrhuje ze svého středu jednoho 

zástupce do výkonného výboru. 

• Bod 5. Revizní komise: je kontrolním orgánem AŠSK ČR, který přezkoumává 

právní a ekonomické operace, účelné vynakládání fmančních prostředků a 

fungování organizace jako celku i jejich jednotlivých složek uskutečňované 

v rámci AŠSK ČR Členové revizní komise nemohou být členy výkonného výboru 

AŠSK ČR. 5a) O počtu členů revizní komise způsobu jejich volby rozhoduje sněm 

AŠSK ČR na základě schváleného volebního řádu. Sb) Revizní komise řídí 

metodicky revizní komise regionálních a okresních rad a pravidelně je proškoluje. 

• Bod 6. Rada zrušeno: ... je tvořena 2 zástupci z každého regionu ČR a je volena 

sněmem AŠSK ČR ... nahrazeno: 6. Rada AŠSK ČR ... o složení rady rozhoduje 

yýkonný yýbor, který ji jmenuje. 

• Bod 7. Výkonný výbor AŠSK ČR zajišťuje a koordinuje .... řídí se jednacím 

řádem, který sám schvaluje. 

a) Výkonný výbor má toto složení: 

• Prezident 

• Viceprezident 

• 8 zástupců regionálních rad 

• Výkonný viceprezident 

• Pověřený zástupce Profesního klubu učitelů tělesné výchovy 

• Pověřený zástupce MŠMT ČR 

Prezident a viceprezident jsou voleni přímo sněmem. 

Zástupci regionálních rad jsou potvrzováni sněmem en bloc. 
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Výkonný viceprezident, zástupce MŠMT ČR a zástupce Profesm'ho klubu učitelů 

tělesné výchovy se stávají členy výboru kooptací. 

b) O způsobu volby rozhoduje sněm AŠSK ČR na základě schváleného volebního 

řádu sněmu. 

• Bod 8. Výkonný výbor AŠSK ČR plní tyto úkoly: ... imenuje radu AŠSK .. , 

svolává sněm podle stanov AŠSK ČR a to písemným sdělením členským 

subjektům, prostřednictvím regionálních a okresních rad. 

• Bod 9. Sněm: řídí se ... a jednacím řádem, který sám schvaluje. 

• Bod 9a) doplněn: Právo účasti na sněmu s hlasem rozhodujícím má jeden 

zvolený delegát z každého okresu, členové výkonného výboru a revizní 

komise. 

• Bod ll. přiřazen: Členové AŠSK ČR mohou rozvíjet svou činnost také 

v Profesním klubu učitelů tělesné výchovy (dále jen PKUTV= Profesní klub 

učitelů tělesné výchovy), který může být garantem profesních zájmů dospělých 

členů AŠSK ČR. PKUTV nevytváří vlastní orgány, ale může mít své trvalé 

zástupce v OR, RR, VV a na sněmu AŠSK ČR. 

• Bod 13. rozšířen o: 13a) V případě uvolnění místa ve volené funkci ve všech 

orgánech AŠSK ČR kooptuje příslušný orgán na uvolněné místo jinou osobu. 

• Bod 13b). V případě uvolnění místa prezidenta vykonává jeho funkci 

viceprezident do nejbližšího sněmu. 

Čl. IV. Právní postavení a majetek 

• Bod 2.: ... vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů VV AŠSK ČR, 

... vypuštěno a nahrazeno ... jedná za ni a podepisuje prezident, viceprezident, 

výkonný viceprezident nebo jimi zmocněný zástupce v rozsahu písemného 

pověření, každý samostatně. 

• Bod 4f) doplněn o: ... sponzorství, reklama, mecenášství a jiné. 

IV. stanovy AŠSK ČR, schválené sněmem v roce 1999 (registrace u MV 1. 6. 1999) 

Čl. I. Základní ustanovení, poslání a úkoly 
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• Bod 3. rozšířen o: 3c) rozvíjení pohybových aktivit jako vhodné složky denního 

režimu dětí a mládeže a významného prostředku proti zneužívání náyykoyých 

látek a iiným patologickým jevům ve společnosti. 

Čl. II. Členství 

• Bod 4. Školní sportovní klub je povinen vybírat od svých členů členský příspěvek. 

Výbor školního sportovního klubu je oprávněn stanovit k členskému příspěvku 

příspěvek klubový. S členskými příspěvky disponuje školní sportovní klub pokud 

sněm AŠSK ČR nerozhodne jinak. S klubovými příspěvky disponuje výhradně 

školní sportovní klub. 

• Práva členů AŠSK ČR - bod 5.: vypuštěno ... Profesním klubu učitelů tělesné 

výchovy ... (PKUTV zrušeno). 

• Povinnosti členů: Bod 6. - doplněn o 6c): řádně platit stanovené členské příspěvky 

Čl. III. Orgány 

• Bod 5. Revizní komise- doplněno: Revizní komise republiková a regionální jsou 

kontrolní orgány ... změna: 5a) O počtu členů republikové revizní komise a 

způsobu ... ,5b) republiková revizní komise řídí metodicky... doplněno o: 5c) 

Revizní komise regionu volí a o počtu jejich členů rozhodují příslušné regionální 

rady. 

• Bod 7. a) Výkonný výbor má toto složení: 

I. Prezident 

II. Viceprezident 

III. Členové (maximálně ll osob) 

• Bod 7b) doplněno: ... o počtu členů výkonného výboru a způsobu jejich volby .. 

Vypuštěno: Zástupci regionálních rad jsou potvrzování sněmem en bloc. 

Vypuštěno: Výkonný viceprezident, zástupce MŠMT ČR a zástupce Profesního klubu 

učitelů tělesné výchovy se stávají členy výkonného výboru kooptací. 

• Bod ll. vypuštěn ... mohou rozvíjet svou činnost také v Profesním klubu učitelů 

tělesné výchovy (dále jen PKUTV) ... 
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• Bod 13. nově: Funkční duplicita není v AŠSK ČR v určených případech 

přípustná. Podrobnosti yymezuje organizační řád AŠSK ČR. 

Článek IV. Právní postavení a majetek 

• Bod 3a) změněn na: Členské a klubové příspěvky. 

• Bod 7. zařazen nově: Majetek AŠSK ČR, zapůjčený (pronajatý) školnímu 

sportovnímu klubu, zůstává v případě zániku AŠSK ČR klubu, respektive škole, 

kde školní sportovní klub působil O investicích ze státních prostředků rozhodne 

příslušné ministerstvo. Majetek okresních rad, regionálních rad a republikové 

výkonné složky bude řešen rozhodnutím mimořádného sněmu. 

V. stanovy AŠSK ČR, schválené sněmem v roce 2003 (registrace u MV 16. 6. 

2003) 

V. stanovy, schválené účastníky sněmu 7. 4. 2003 řešily vliv státoprávního uspořádání 

v České republice na organizační strukturu AŠSK ČR. Zásadní změnou v textu těchto 

stanov je změna názvu "regionální" rady na "krajské" rady. O praktickém významu 

státoprávního uspořádání, o "vynucených" organizačních změnách v AŠSK ČR, budu 

hovořit v dalších kapitolách. 

Úvodní strana stanov. odstavec Sídlo občanského sdružení: 

Praha 6- Veleslavín, José Martího 31 (původně bez přesného vymezení části Prahy 

pouze: Sídlo občanského sdružení: Praha) 

Čl. III. Orgány 

• Bod lc) krajská rada (KR)- původně regionální rada (RR) 

• Bod 3a) Předseda okresní rady AŠSK ČR je členem krajské rady AŠSK ČR 

• Bod 4. Krajská rada AŠSK ČR je tvořena ... krajská rada navrhuje ze svého 

středu ... 

• Bod 6. doplněn: Každá krajská rada má v Radě AŠSK ČR jednoho zástupce. Radu 

AŠSK ČR svolává prezident AŠSK ČR nejméně jedenkrát do roka. V roce, ve 

kterém se nekoná sněm, rada společně s výkonným yýborem schvaluje rozpočet. 
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• Bod 8. zrušen bod 8a): Pokud sněm nerozhodne jinak, plní výkonný yýbor AŠSK 

ČR zejména tyto úkoly: Jmenuje radu AŠSK ČR. 

• Bod 9a) rozšířen: právo účasti na sněmu s hlasem rozhodujícím má jeden zvolený 

delegát z každé Okresní rady AŠSK ČR a dále Výkonný výbor AŠSK ČR, Rada 

AŠSK ČR a Revizní komise AŠSK ČR. 

Čl. IV. Právní postavení a majetek 

• Bod 3. rozšířen o: bod 3g): Hospodářská činnost Agentury Sport Scholaris. 

• Bod 5. rozšířen o: Zásady financování, hospodaření s finančními prostředky a 

rozpočet ... V roce, ve kterém se nekoná sněm, schvaluje rozpočet Rada AŠSK ČR 

společně s Výkonným výborem. 

VI. stanovy AŠSK ČR, schválené v roce 2005 (registrace u MV 29. 4. 2005) 

(Příloha 5. 4. 2) 

Čl. I. Základní ustanovení. poslání a úkoly 

• Bod 3. doplněn o bod 3d) pořádání kurzů, seminářů, školení nebo jiných 

vzdělávacích akcí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. 

Čl. III. Orgány- přejmenováno na: Organizační jednotky a orgány 

• Organizačními jednotkami AŠSK ČR jsou školní sportovní kluby (ŠSK), okresní 

nebo okrskové rady (OR) a krajské rady /KR). 

• Orgány AŠSK ČR jsou: a) revizní komise (RK), b) rada --- ) c) výkonný výbor 

(VV), výroční konference (VK), sněm. 

• Bod 5. Krajská rada: yypuštěna věta: ... Krajská rada je kolektivním členem AŠSK 

ČR s delegovanou právní subjektivitou yyplýyaiící z těchto stanov. 

• Bod 7. Rada AŠSK ČR - vypuštěna věta: V roce, ve kterém se nekoná sněm, rada 

společně s výkonným výborem schvaluje rozpočet AŠSK ČR. 

• Bod 10. doplněn nově: Výroční konference AŠSK ČR se s hlasem rozhodujícím 

účastní Výkonný výbor, Rada a Revizní komise AŠSK ČR. V roce, ve kterém se 

nekoná sněm, schvaluje výroční konference zprávu o činnosti za předchozí rok a 
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rozpočet AŠSK ČR na příslušný rok. Řídí se především Stanovami AŠSK ČR, 

platnými právními předpisy a Jednacím řádem Výroční konference, který sama 

schvaluje. 

• Bod 14. Funkční období volených funkcionářů AŠSK ČR je ve všech jejích 

orgánech č t y ř 1 e t é. 

ČL IV. Právní postavení a majetek 

• Bod 5.: Zásady financování, hospodaření ....... nově: V roce, ve kterém se nekoná 

sněm, schvaluje rozpočet Výroční konference (původně Rada+ VV). 

Vf kouli 
úl\'..,. 

Pro11o;r.ní ,,.....,. 

P0711dmka : Konkrtlnl ůzvy odbomfch komísf jsou u~odny !oljko.nným ťltvii:Cift. 
tcce.t j~ nUtit. 

Při pročítání změn, které ve stanovách nastaly, jsem došel k závěru, že poslední 

stanovy z roku 2005 jsou již tak propracované, že došlo k dokonalému uspořádání 

orgánů a organizačních složek, které mají stanovami vymezené mantinely působení, 

jsou jednoznačně stanoveny práva a povinnosti členů, na daném stupni činnosti 

(organizačních složek), a tím jsou dány předpoklady pro výkonné fungování všech 

složek organizace. Stanovy v zásadě plní svoji funkci a jak budu dále zmiňovat, jsou 
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doplněny vnitřním předpisem a to "Organizačním řádem AŠSK ČR". Změny v 

základním dokumentu - stanovách, dokládá vývoj organizace v období 15 let. 

v v 

5. 4 Organizační struktura ASSK CR v r. 2007 (15 let od založení), 

vymezení pojmů a pravomoci organizačních složek 

Školní sportovní klub (ŠSK) je organizační jednotkou AŠSK ČR CVl. stanoyy AŠSK 

ČR, Čl. III.. bod 1). 

• Sdružují se v něm dobrovolně žáci, studenti, učitelé, rodiče, trenéři a další občané 

se zájmem o sportovní a tělovýchovnou činnost na této škole. Klub sdružuje 

právnické a fyzické osoby za plnění zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů. 

• Školní sportovní klub má delegovanou právní subjektivitu, odvozenou ze stanov 

AŠSK ČR (Čl. II., bod 2a), se stanovami AŠSK ČR souhlasí, podílí se na její 

činnosti. 

• Pokud neprovozuje výdělečnou činnost v rámci občanského sdružení AŠSK ČR 

používá pouze "delegované" identifikační číslo (IČ) AŠSK, pokud pro zlepšení 

své finanční situace poskytuje služby za úplatu, za účelem dosažení zisku, požádá 

o vydání živnostenského listu a vlastního IČ. Stále jako organizační složka AŠSK 

ČR se řídí stanovami AŠSK ČR. 

• Členové školního sportovn~ho klubu volí ze svých řad 3-5 členný výbor klubu 

(osoby starší 18 let). Výbor klubu plní funkci výkonnou a zároveň funkci 

kontrolní. 

1. předseda klubu 

2. jednatel klubu 

3. hospodář klubu 

4. koordinátor sportovní činnosti 

Okresní nebo okrsková rada (OR) 

• Okresní rada AŠSK ČR je tvořena zástupci jednotlivých ŠSK - jedním za každý 

klub. Je kolektivním členem AŠSK ČR s delegovanou právní subjektivitou 
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vyplývající ze stanov. Její členové volí ze svého středu předsedu a 3-7 členný 

výbor, který je iniciativním, koordinačním a reprezentačním orgánem AŠSK ČR 

na území příslušného okresu, i ve vztahu k orgánům AŠSK ČR. 

• Předseda okresní rady AŠSK ČR je členem krajské rady AŠSK ČR. 

• Okresní rada AŠSK ČR si na řízení specifických oblastí jednotlivých sportů a 

pohybových činností, soutěží a řešení dalších otázek může zřizovat odborné 

komise ajmenujejejich členy . 

Krajská rada (KR) 

• Krajská rada AŠSK ČR je tvořena předsedy okresních rad v příslušném kraji. Je 

kolektivním členem AŠSK ČR. Je samostatným právním subjektem. 

• Její členové volí předsedu z řad ŠSK příslušného kraje. Krajská rada je iniciačním, 

koordinačním a reprezentačním orgánem AŠSK ČR na území příslušného kraje, i 

ve vztahu k orgánům AŠSK ČR. 

• Krajská rada navrhuje ze svého středu jednoho zástupce do Rady AŠSK ČR. 

• Krajská rada AŠSK ČR si na řízení specifických oblastí jednotlivých sportů a 

pohybových aktivit, soutěží a řešení dalších otázek zřizuje odborné komise a 

jmenuje jejich členy. 

Revizní komise (RK) 

• Revizní komise (republiková a krajská) jsou kontrolními orgány 

AŠSK ČR, které přezkoumávají právní a ekonomické operace, účelné 

vynakládání finančních prostředků a fungování organizace jako celku 

(republiková komise) i jejich jednotlivých orgánů, uskutečňované 

v rámci AŠSK ČR. 

• Členové revizní komise nemohou být členy výkonného výboru AŠSK 

ČR. 

• O počtu členů republikové revizní komise a způsobu jejich volby 

rozhoduje sněm AŠSK ČR na základě schváleného volebního řádu 

sněmu. 

• Republiková revizní komise řídí metodicky revizní komise krajů a 

pravidelně je proškoluje. 
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• Příslušné krajské rady volí revizní komisi kraje a rozhodují o počtu 

jejich členů. 

RadaAŠSKČR 

• Rada AŠSK ČR je poradním orgánem výkonného výboru, zejména v otázkách 

programových, ekonomických, legislativních, personálních, mezinárodních, 

popřípadě jiných. Každá krajská rada má v Radě AŠSK ČR jednoho zástupce. 

• Radu AŠSK ČR svolává prezident AŠSK ČR nejméně jedenkrát do roka. 

• V roce, ve kterém se nekoná sněm, rada společně s výkonným výborem schvaluje 

rozpočet AŠSK ČR. 

Výkonný výbor AŠSK ČR 

• Výkonný výbor AŠSK ČR zajišťuje a koordinuje činnost AŠSK ČR mezi 

zasedáními sněmu. Řídí se především stanovami AŠSK ČR, usnesením sněmu 

AŠSK ČR, platnými právními předpisy a jednacím řádem výkonného výboru, 

který sám schvaluje. 

a) Výkonný výbor má toto složení: 

• Prezident 

• Viceprezident 

• Členové (maximálně ll osob) 

b) Prezident, viceprezident a členové výkonného výboru jsou voleni přímo sněmem. 

O počtu členů výkonného výboru a způsobu jejich volby rozhoduje sněm AŠSK ČR 

na základě schváleného volebm'ho řádu sněmu. 

c) V čele výkonného výboru je prezident AŠSK ČR, který svolává jeho zasedání 

zpravidla jednou měsíčně a odpovídá za organizaci jeho práce. 

• Sněm je nejvyšším orgánem AŠSK ČR. Schází se nejméně jednou za dva roky. 

Řídí se především stanovami AŠSK ČR, platnými právními předpisy a jednacím 

řádem, který sám schvaluje. 
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Výkonný výbor k zabezpečení svých pravidelných administrativních a hospodářských 

funkcí zřizuje nezbytný aparát: 

Aparát VV AŠSK ČR 

• provozní útvary (sekretariát AŠSK ČR, sekretariáty krajských rad) 

• funkce poradců výkonného výboru 

• poradců na řízení specifických oblastí jednotlivých sportů 

• odborné komise pohybových činností 

Provozní útvary 

Sekretariát AŠSK v Praze je podle stanov zřizován Výkonným výborem AŠSK ČR. 

Za činnost sekretariátu AŠSK ČR zodpovídá generální sekretář. 

Sekretariát AŠSK ČR zajišťuje: 

• provoz AŠSK ČR ve shodě se stanovami a rozhodnutími dvou nejvyšších orgánů 

AŠSK ČR- sněmu a výkonného výboru. 

• základními organizačními útvary sekretariátu zabezpečujícími činnost AŠSK ČR 

JSOU: 

1. organizační 

2. metodický 

3. ekonomický úsek 

4. detašovanými útvary jsou krajská pracoviště 

Organizační úsek - rámcový obsah 

• Zajišťuje korespondenci mezi subjekty v ČR i mimo ni. 

• Zajišťuje přenos informací zjednání sněmu AŠSK ČR, Výkonného výboru AŠSK 

ČR a partnerských organizací. 

• Vede kartotéku registrovaných ŠSK, kterou podle údajů průběžně doplňuje. 

• Zpracovává podklady pro vydávání účelových tiskovin AŠSK ČR. 
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• Organizuje nebo spolupracuje na orgamzac1 mezinárodních akcí AŠSK ČR 

v České republice i mimo ni. 

• Připravuje a organizuje semináře a školení pro členy ŠSK. 

• Zajišťuje nutné vybavení pro provoz pracovišť AŠSK ČR. 

• Zajišťuje pokladní služby na úrovni sekretariátu AŠSK ČR. 

• Zajišťuje spisovou a skartační činnost sekretariátu AŠSK ČR. 

Metodický úsek 

• Metodicky řídí a koordinuje realizaci soutěží AŠSK ČR a dalších pohybových 

aktivit, zařazených do programu činnosti AŠSK ČR. 

• Připravuje k vydání potřebné metodické pomůcky, zejména základní programový 

materiál "Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce ... ". 

• Podílí se na organizaci mezinárodních akcí AŠSK ČR. 

• Připravuje a organizuje školení metodických pracovníků AŠSK ČR. 

• Podílí se na tvorbě koncepce činnosti a informačního systému AŠSK ČR. 

Ekonomický úsek 

• Zajišťuje řádné vedení účetnictví AŠSK ČR ve smyslu platných předpisů 

(finančních a mzdových, fakturaci, správu majetku, dotaci nižším článkům). 

• Pečuje o fmanční prostředky AŠSK ČR. 

• Zajišťuje tematicky doškolování hospodářských pracovníků orgánů AŠSK ČR. 

• Připravuje podklady o hospodaření pro jednání užšího vedení AŠSK ČR a 

Výkonného výboru AŠSK ČR. 

• Kontroluje správnost vyúčtovaných dotací, zaslaných nižším článkům AŠSK ČR. 

• Pracovníci organizačního, metodického a ekonomického úseku jsou ve své 

činnosti podřízeni generálnímu sekretáři AŠSK ČR. 

Krajská pracoviště 

• Sekretář krajské rady zabezpečuje obousměrnou a pravidelnou informovanost 
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mezi sekretariátem v Praze (ústředím) a příslušnou krajskou radou. Za jeho 

činnost odpovídá generální sekretář AŠSK ČR a předseda krajské rady. 

• Jednotlivé úseky zabezpečují organizačně i odborně pověření pracovníci. Rozsah 

jejich pravomocí a odpovědnosti je uveden v popisu jejich práce. 

5. 5 Způsoby komunikace volených orgánů a provozních úvarů 
v v 

ASSKCR 

Jak vyplývá z obecné organizační struktury AŠSK ČR, nejvyšším výkonným útvarem 

AŠSK ČR je sněm. Do jeho pravomoci náleží všechna rozhodnutí o zájmech a 

potřebách AŠSK ČR. 

• Z jednání sněmu je pořizován zápis, který je zasílán všem okresním a krajským 

radám, Radě AŠSK ČR a Revizní komisi AŠSK ČR. 

• Mezi zasedáními sněmu a výroční konferencí, plní úkoly, zadané sněmem, 

Výkonný výbor AŠSK ČR. Členové výkonného výboru se schází obvykle 

jedenkrát měsíčně, z jednání výkonného výboru je vydáván zápis a jsou zadávány 

úkoly sekretariátu AŠSK ČR a provozním útvarům AŠSK ČR (detašovaná 

pracoviště v krajích). 

• Informovanost probíhá prostřednictvím sekretářů krajských rad- sekretářů veřejně 

prospěšných programů, kteří se pravidelně scházejí po zasedání výkonného 

výboru s pracovníky sekretariátu AŠSK ČR. Získané informace přenáší na 

organizační články Asoociace. 

Nejdůležitějším informačním zdrojem při komunikaci a informačním zdrojem 

plánovaných sportovních činností na daný školní rok, všech složek AŠSK ČR, byla a 

je brožura 

• .. Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce .... " 

Tato brožura je zasílána vždy v srpnu kalendářního roku všem školním sportovním 

klubům základních a středních škol i ostatním organizačním složkám AŠSK ČR 

(okresním a krajský radám Asociace), státním orgánům a partnerům. Informuje o všech 

soutěžních i nesoutěžních aktivitách AŠSK ČR. 

Dalším komunikačním prostředkem jsou: 
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Semináře AŠSK ČR 

1. Seminář předsedů okresních a krajských rad, který je dobrou formou kontaktu a 

vzájemného předávání informací mezi centrem a členskou základnou, který se 

stal tradicí a pořádá se pravidelně lx ročně. Pořadatelem je sekretariát AŠSK ČR 

v Praze. 

2. Seminář vedoucích center sportu (CS) na školách a školních zařízeních, která 

jsou AŠSK ČR podporována finančně, je informativní schůzkou spolu 

s metodickým návodem k jeho činnosti a finančnímu zabezpečení a čerpání 

dotací z programu "Sport a škola". Pořádá se pravidelně lx ročně. Pořadatelem 

je sekretariát AŠSK ČR v Praze. 

3. Semináře pořadatelů republikoyých finále (Pohárů) jsou ve své náplni 

metodicko - organizační instruktáží pro pořadatele, týkající se povinností a 

úkolů pořadatelů (vedoucích ŠSK) pro zabezpečení republikových finále. 

Pořadatelem je sekretariát AŠSK ČR. 

4. Seminář garantů sportu. Garanti sportu řídí sportovní komise AŠSK ČR , jejich 

úkolem je koordinovat daný sport v podmínkách AŠSK ČR. Garant zodpovídá 

za průběh soutěží z hlediska pravidel a hodnocení. Pořadatelem je sekretariát 

AŠSKČR 

5. Školení hospodářských pracovníků okresních a krajských rad AŠSK ČR pro 

důsledné dodržování zákona o účetnictví, výuka podvojného účetnictví a 

dodržování zásad pro hospodaření s finančními prostředky přidělenými 

okresním a krajským radám na plnění veřejně prospěšných programů. Pořadatel 

sekretariát AŠSK ČR. 

5. 6 Směrnice na podporu činnosti AŠSK ČR 

Vydávání směrnic, vnitřních předpisů a metodických pokynů nebo jejich novelizace 

dokazuje yýyoj organizace, reagující na vnější podněty- na změny v zákonech (zákon 

o účetnictví ,zákon o cestovních náhradách, zákoník práce) na změny, které bylo nutno 

provést v organizačních složkách, včetně nejvyšších orgánů. 

Vydané směrnice můžeme rozdělit podle zaměření na: 

1. hospodářské 
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2. organizační 

3. metodické pokyny pro organizaci soutěží 

1. Hospodářské směrnice 

Směrnice č. 111992 řešila zásady hospodaření s přidělenými finančními prostředky, 

které mohly být použity při zajišťování činností organizačních složek AŠSK ČR. 

• Směrnice č. 2/1992 již řešila zásady přerozdělování finančních prostředků 

prostřednictvím okresních a regionálních rad AŠSK ČR a jejich kriterii pro 

přerozdělování prostředků pro OR a RR AŠSK ČR (výši dotací), hospodářskou 

činností okresních, regionálních rad a školních sportovních klubů. 

• Směrnice č. 3/1993 řešila vnitřní platový předpis o platu zaměstnanců, jejich 

kvalifikačních předpokladech a požadavcích, včetně jejich zařazení. 

V roce 1994 byly směrnice č. 1, 2 z roku 1992 nahrazeny hospodářskými směrnicemi č. 

111994 a č. 2/1994. Jejich číslování nedovoluje přesně vysledovat kolik jich bylo 

vydáno, protože jsou číslovány každý rok samostatně, ne postupnou řadou. Podobně 

jako se vyvíjely stanovy, tak i směrnice o hospodaření musely být inovovány, finanční 

zabezpečení činnosti organizačních složek se měnilo. 

V r. 1997 a v r.1998 Vnitřní předpisy o hospodaření byly následně změněny. 

Vnitřní předpis 

• č. 112000 - Členské příspěvky AŠSK ČR (přijímání, užití a vyúčtování) byl vydán 

v roce 2000. 

• Zásady hospodaření Vnitřní předpis č. 4/2001 opět korespondoval se změnami 

v zákonech (zákon o cestovních náhradách). 

• Následně změněn předpisem: Zásady hospodaření Vnitřní předpis č. 112005. 

• Doplněn metodickým pokynem k proplácení náhrady a finančních odměn 

rozhodčím na sportovních soutěžích AŠSK ČR : Vnitřní předpis č. 112006. 

• Posledními z hospodářských předpisů jsou: Vnitřní předpis č. 112007 Mzdový řád 

a Vnitřní předpis č. 2/2007 Zásady hospodaření. 
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• Vnitřní předpis č. 2/2003 Spisoyý a skartační řád AŠSK ČR řešil, jak říká jeho 

název, články zákona o účetnictví. 

2. Organizační směrnice 

• Vnitřní předpis č.l/1999 Organizační řád byl vydán v r. 1999. 

Protože stanovy řešily rámcově funkčnost AŠSK ČR, musely být doplněny předpisy, 

které se zabývaly konkrétními pochody v organizaci. 

Tento Organizační řád neschvaloval sněm, ale pouze Výkonný výbor AŠSK ČR na 

svém zasedání, měl působnost v rámci celé AŠSK ČR a platil na dobu neurčitou, pokud 

nejsou podány písemné návrhy jeho změnu výkonnému výboru. Organizační řád je 

materiál, který přesně vymezuje a vysvětluje znění článků stanov a je závazným 

předpisem pro provoz organizačních článků Asociace. 

Články organizačního řádu jsou členěny takto: 

• Charakteristika AŠSK ČR 

• Sídlo orgánů a umístění pracovišť AŠSK ČR 

• Organizační struktura AŠSK ČR 

• Výkonné útvary 

• Kontrolní útvary 

• Poradní útvary 

• Provozní útvary 

• Statutární zástupci AŠSK ČR 

• Jednání jménem AŠSK ČR 

• Podpisové právo 

• Duplicity ve funkcích 

• Rámcový obsah činnosti úseků sekretariátu AŠSK ČR 

• Začlenění AŠSK ČR do tělovýchovných a sportovních struktur v ČR 

• Začlenění AŠSK ČR do ISF 
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Organizace činností AŠSK ČR byly tak zdokonaleny, že můžeme konstatovat, že se 

AŠSK ČR vyvíjí v profesionální organizaci. 

Se změnou státoprávního uspořádání byl i tento předpis novelizován a to v roce 2003. 

• Vnitřní předpis č. 1/2003 Organizační řád AŠSK ČR nahradil řád z roku 1999. 

• Výpůjční řád sportovního oblečení, tento metodický pokyn je pomůckou při 

výjezdech školních družstev na soutěže ISF. 

3. Metodické pokyny pro organizaci soutěží 

Jedním z prvních metodických dokumentů byl návod (postup) pro založení ŠSK. 

• "Školní sportovní kluby", postup při jejich zakládání, napsal Jan Pyš (budoucí 

generální sekretář) v roce 1992. 

V roce 1998 byla vydána: 

• "Kriteria pro uspořádání republikového finále ve sportovních soutěžích AŠSK 

ČR" =-"-'-

• "Organizace republikoyých finále a sportovních soutěží AŠSK ČR, metodická 

příručka, kterou publikovali učitelé z Trutnova (Karel Urban, Milan Losa, Josef 

Strnad), spolupracovníci z řad členů AŠSK ČR, jako návod pro celkovou 

organizaci a zajištění těch nejvyšších soutěží Asociace. Tato příručka napomůže 

začátečníkům. 

Ve školním roce 2007/2008 byl poprvé zařazen do "manuálu" Veřejně prospěšné 

programy: 

• "Soutěžní řád AŠSK ČR" 

• "Disciplinární řád AŠSK ČR", který byl schválen výkonným výborem, jeho 

vydání bylo vynuceno okolnostmi, které souvisí s dodržováním pravidel 

jednotlivých sportů, s vydávanými propozicemi na soutěžní kola. Jsou jím určeny 

rozhodné orgány, disciplinární komise a jejich kompetence, včetně klasifikace a 

tarifikace disciplinárních trestů. 

Nárůstem počtu soutěží, počtu startujících od založení Asociace, vznikaj í situace, na 

které organizace reaguje. 
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Vydání všech směrnic, vnitřních předpisů a metodických pokynů dokazuje výyoj 

organizace, zdokonalování systému řízení jednotlivých složek Asociace. 

v v v 

5. 7 Clenská základna ASSK CR 

Členská základna je tvořena školními sportovními kluby, které vznikaly a vznikají na 

základních, středních školách a dalších školských zařízeních v České republice. 

Z dostupných materiálů jsem vytvořil přehled o počtu zaregistrovaných školních 

sportovních klubů v období let 1992 až 2007. Základní statistiky uvedu v této kapitole, 

doprovodné, podrobné tabulky, jsou předmětem kapitoly 8. 1 Znění příloh. 

Podkladem pro zpracování přehledů a statistik členské základny AŠSK ČR byly výroční 

zprávy a sněmovní materiály za období 15 let. 

Členění statistik vychází ze státoprávního uspořádání a to: regionální do r. 2000 a 

krajské uspořádání por. 2000. 

Al Regionální uspořádání v České republice do r. 2000 

AJ 1 Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR podle roku založení 1992 - 2000 

Tabulka 5. 7. 1 -Počty školních sportovních klubů podle roku založení 1992 - 2000, viz 

kapitola 8. 1 Znění příloh 
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Počty školních sportovních klubů podle roku založeni r. 1992- r.2000 
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Graf č. 1: 1992/197, 1993/331, 1994/449, 1995/379, 1996/431, 1997/265, 1998/241, 

1999/243, 2000/100, Celkem: r. 1992 -r. 2000/2636 Školních Sportovních Klubů AŠSK ČR 

Můžeme konstatovat, že největší nárůst počtu školních sportovních klubů, tzn. 

přihlášených školních klubů do AŠSK ČR, byl v prvních Sti letech fungování 

organizace. 

A/2 % vyjadření zapojenosti základních a středních škol do systému AŠSK ČR 

(údaje o počtu základního a středního školství získány v Ústavu pro informace ve 

vzdělávání) 

Tabulka 5. 7. 2 (kapitola 8. 1 Znění příloh) Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR 

k 31. 12. 2000 na jednotlivých typech školského zařízení 

• ZŠ -41% 

• Gymnázia - 74% 

• SOŠ a SOU - 65% 

• DDM a jiné- 27%. 

Z celkového počtu školských zařízení v České republice k 31. 12. 2000 do AŠSK ČR 

bylo zapojeno 40% škol. 
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A/3 Porovnání počtu školních sportovních klubů AŠSK ČR na 

jednotlivých typech školských zařízení od r. 1992 do r. 2000. 

Tabulka 5. 7. 3 (8.1 Znění příloh). Počty ŠSK v jednotlivých typech školského zařízení 

k 31. 12. 2000 

Mohu konstatovat, že nejvíce klubů bylo založeno na Základních školách - 1773, na 

Gymnáziích 248, Středních odborných školách 308, Středních odborných učilištích 163, 

na domech dětí a mládeže 78, zvláštních školách 53 a na jiných školských zařízeních 13 

školních sportovních klubů AŠSK ČR. Celkový počet založených školních sportovních 

klubů k 31. 12. 200 byl2636. 

Bl Krajské uspořádání v České republice od r. 2001 

Tabulka 5. 7. 4 (8. 1 Znění příloh) - Počty školních sportovních klubů podle roku 

založení 1992-2005. 

Do roku 2005 bylo v AŠSK ČR zaregistrováno celkem 2890 klubů. Tabulka v příloze 

nás informuje o počtu klubů v 14 krajích České republiky v daném roce, celkovém 

nárůstu podle roků v krajích a celkovém počtu klubů v daném roce v celé ČR. 

Bll Počet zaregistrovaných klubů a počet klubů pracujích od r. 1992-30. 6. 2007 

Tabulka 5. 7. 5 (8. 1 Znění příloh) Vyjádřen celkový počet ŠSK od r. 1992 - 30. 6. 

2007 /poměr přihlášených ŠSK a pracujících. 

V praxi rozdíl mezi přihlášeným ŠSK a klubem pracujícím spočívá ve financování 

příslušných organizačních jednotek AŠSK ČR, v tomto případě okresních rad. 

Sněm AŠSK ČR stanovil dvě povinnosti. které má každý školní sportovní klub 

každoročně plnit: 

1. vybírání členských příspěvků (každoročně) od jednotlivých členů školního 

sportovního klubu -určena symbolická výše členského příspěvku 1,- Kč. 

2. doručit na předepsaném formuláři (v papírové nebo e-mailové podobě) na 

sekretariát AŠSK ČR do konce příslušného kalendářního roku "hlášenku o 

činnosti příslušného školního sportovního klubu". Doručením hlášenky na 
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sekretariát AŠSK ČR klub dokazuje, že vyyíjí činnost, že existuje. V databázi 

sekretariátu AŠSK ČR je evidován počet pracujících klubů. Tato hlášenka je 

interním dokladem a slouží pouze pro vnitřní potřebu AŠSK ČR. Z hlášenky je 

zřejmé spektrum sportovního vyžití daného školního sportovního klubu. 

V neposlední řadě má příslušná okresní rada zpětnou vazbu o "pracujících" 

klubech na příslušném okresu (sekretář AŠSK ČR zasílá tyto přehledy 

jednotlivým předsedům okresních a krajských rad) a může si sama předem 

stanovit, jak ji bude velká fmanční dotace přiznána. Finanční dotace na činnost 

okresu je dána počtem ,,pracujících" klubů. 

Z počtu 2862 zaregistrovaných ŠSK AŠSK ČR je 2531 pracujících, tzn. 88.4%. 

Mohu konstatovat, že, kdo je členem AŠSK ČR a vyvíjí sportovní činnost, ale protože 

nesplní povinnost, dostává se tak do kolonky "nepracující" klub a to v důsledku, že 

nemá nárok na finanční dotaci v příslušném kalendářním roce. 

V % yyjádření, ve většině krajů, se yýrazně neliší počet pracujících klubů škol od počtu 

zaregistrovaných klubů. 

B/2 Tato statistika nás informuje o yýyoji členské základny AŠSK ČR za období 15 

let. 

Tabulka 5. 7. 6 Stav členské základny k 31. 12. 2007 - 15 let trvání Asociace školních 
sportovních klubů České republiky (pouze textu) 
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AŠSK ČR po 15 letech existence je sportovní a výchovnou organizací s členskou 

základnou ve všech okresech České republiky. Počtem individuálních členů je čtvrtým 
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nejpočetnějším sportovním občanským sdružením v České republice. (za ČSTV, ČOS a 

ČASPV). 

Největší nárůst počtu přihlášených klubů byl v roce 1994 s počtem 449 školních 

sportovních klubů a rok 1996- 431 klubů. Nárůst pokračoval do roku 1999 s 243 kluby, 

následovala mírná stagnace, v roce 2005 se přihlásilo pouze 14 klubů a následující rok 

2006 avizoval slučování škol a tudíž i klubů, kdy ubylo 32 klubů, v roce 2007 již pouze 

3 kluby. Tabulka vyjadřuje nárůst/pokles počtu klubů v jednotlivých krajích republiky 

za období 15 let (Zdroj: informační bulletin k výročí 15 let). 

5. 8 Soutěžní aktivity - postupové soutěže 

5. 8. 1 Základní struktura postupových soutěží a podmínky účasti 

V roce 1992 v listopadu na 1. zasedání VV AŠSK ČR se členové dohodli na určité 

patronaci členů VV v jednotlivých druzích sportu. Při výběru sportů vycházeli 

především z oblíbenosti sportů (podle dlouhodobých zkušeností) a v druhé řadě 

z programu mezinárodních sportovních soutěží, pořádaných ISF. Tím byl vytvořen 

určitý nástin organizace sportovních soutěží pro školní rok 1994/1995 s možností 

finálových turnajů a to jak regionálních, tak i republikových a eventuálm'ho postupu na 

mezinárodní scénu. Šlo o to, aby model soutěží byl vytvořen. Výkonný výbor navrhl 

konat soutěže tohoto charakteru: 

a) vlastní školní soutěže, pořádané AŠSK ČR za přispění jiných organizací, a to pouze 

tam, kde žádné soutěže nejsou, 

b) takové soutěže, aby AŠSK ČR byla spolupořadatelem školních soutěží tam, kde již 

existují, 

c) AŠSK ČR by podporovalo vznik takových soutěží, o které projeví určitý region 

zájem - v daném místě populární sporty (Friml, 1993). 

Byly vytvořeny "Všeobecné podmínky pro účast na soutěžích", které vymezovaly: 

• Obecné věkové kategorie. 

• Postupový klíč (školní, okresní, regionální kolo a republikové finále). 

• Soutěžní pravidla. 
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• Přihlašování na soutěže. 

• Možnost účasti na soutěžích (studenti museli být žáky jedné školy, vyhovující 

zdravotní stav). 

• Účast nečlenů AŠSK ČR na soutěžích. 

• Omezení účasti sportovních škol a sportovních tříd v těch druzích sportu, které 

preferovaly. 

• Pravidlo pro konání postupových soutěží na všech úrovních bylo a ie pravidlo 

pěti. (Pokud se soutěže zúčastní pět škol, může příslušná okresní rada 

zorganizovat okresní kolo a pokud se regionální (krajské) radě přihlásilo ~ 

okresů, mohla uspořádat regionální (krajské) kolo a pokud přišly přihlášky 

minimálně z pěti regionů (krajů) mohl Výkonný výbor AŠSK ČR, později 

sekretariát jako výkonná složka organizace, zorganizovat republikové finále. 

V roce 1993 byly soutěže řazeny do dvou kategorií: 

A. Postupové soutěže vyhlašované a organizované společně s partnery (MŠMT ČR, 

sportovní svazy, občanská sdružení) pro kategorii: 

Základní školy 

Atletika 

Basketbal 

Kopaná 

Plavání 

Přespolní běh 

Sport. gymnastika 

Volejbal 

Stolní tenis 

Vybíjená 

Střední školy 

Atletika 

Basketbal 

Kopaná 

Plavání 

přespolní běh 

sport. gymnastika 

Volejbal 

Házená 

B. Místní soutěže organizované pod patronací AŠSK ČR v místech podle místních 

podmínek a tradic pro kategorii: 
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Základní školy Střední školy 

Cyklistika Cyklistika 

Florbal Florbal 

Korfbal Korfbal 

Lacros Lacros 

Lední hokej Lední hokej 

Lyžování Lyžování 

Šachy Šachy 

Ring o Ring o 

Softbal Softbal 

Házená 

Sportovní gymnastika 

Minibasketbal 

Výčet sportů uvádím záměrně, abych mohl porovnat v závěru kapitoly o soutěžích, 

které sporty byly pěstovány v počátcích AŠSK ČR a které jsou např. v r. 2007 

účastníky pohybových aktivit preferovány a o které přestal být zájem. 

Jmenný seznam garantů sportů, členů tehdejšího VV AŠSK ČR, uvádím také záměrně, 

protože pro současné činovníky může být zajímavý, a v neposlední řadě také, protože 

jsem vyslechl názor, zda by nebylo možné zmiňovat jména zainteresovaných osob 

činnosti AŠSK ČR. 

Garanty sportu byly osoby, které působily ve výkonném výboru, v okresní nebo 

regionální radě, nebo byly v zaměstnaneckém poměru k Asociaci. V souvislosti 

s výkonem funkce garanta souvisely výjezdy se školními kluby do zahraničí (tak jak je 

možné vyčíst ve statistikách). 
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Kopaná Jan Friml (prezident) 

Basketbal Václav Miiller (viceprezident) 

Házená František Táborský 

Volejbal Ota Dušek 

Plavání Jan Pyš 

Atletika Stanislav Benda 

Gymnastika Miroslav Smažík 

Stolní tenis Miroslav Kůrka 

Přespolní běh JanPyš 

5 . 8. 2 Statistika postupových soutěží AŠSK ČR 

V této kapitole představím jednotlivé školní roky statistikou, která byla zveřejněna na 

příslušný školní rok v manuálu Veřejně prospěšné programy. Statistiky nebyly 

porovnávací, ale každý šk. rok byl prezentován jiným způsobem, jinou statistikou. 

Školní roky budou představeny bud' slovním vyjádřením, nebo tabulkou. 

• Školní rok 1993/1994 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Republiková finále 

Z počátečních let neexistuje ucelená statistika uspořádaných soutěží v nižších kolech, 

pouze přehled o konání republikových finále. Již v začátku se podařilo vyjet na soutěž 

ISF (i když si náklady účastníci poprvé hradili z vlastních zdrojů). 

Z první analýzy konání republikových finále vyplývá, že uplynula krátká doba od 

založení organizace. Soutěže se zatím pořádají ponejvíce na nižších úrovních 

organizace. Do republikových finále se dostaly zatím pouze dva sporty - volejbal pro 

6. a 7. třídu základních škol a basketbal středních škol. 

77 



• Školní rok 1994/1995 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Při porovnání uskutečněných republikových finále ve šk. roce 1993/1994 a v šk. roce 

1994/1995 byl tento školní rok při1dadem nárůstu. Nárůst: z 2 na 10 republikových 

finále a to v kategorii ZŠ: 6 republikových finále, v kategorii SŠ 4 republiková finále. 

• Školní rok 1995/1996 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Al Republiková finále 

1. Kategorie ZŠ: 10 republikových finále 

2. Kategorie SŠ: ll republikových finále 

Celkový počet republikových finále byll4. Tento počet vypovídá o vzrůstající tendenci 

pořádání nejvyšších soutěží AŠSK ČR. O čem nárůst vypovídá. Můžeme konstatovat 

vzrůstající zájem o soutěže pro střední školy. Možná, že zájem souvisí s motivací 

sportovců. Výjezd na mezinárodní soutěže, které konala Mezinárodní federace školní 

sportu (ISF), kde AŠSK ČR byla a je členem. 

Bl Nově vyhlášené soutěže v r.1994- 1996 pro ZŠ i SŠ 

1. Šk. rok 1994/1995 korespondenční soutěž "Zdatné děti" pro šesté ročníky ZŠ. 

Šesté ročru'ky dané školy, výkony se registrovaly v průběhu celého školního 

roku. Dvě dílčí etapy: I. kolo do ledna, II. kolo do 30. června Korespondenční 

sdělení na sekretariát AŠSK ČR Praha. 

Disciplíny byly pro chlapce i děvčata společné: běh 60m, 1500m, skok daleký, 

hod kriketovým míčkem, šplh 4.5m Soutěžilo se podle pravidel ČAS. 

Vyhodnocení se provádělo pomocí počítačového programu na sekretariátu 

AŠSK ČR. Garantem bylo MŠMT ČR, odb. 50. Podle statistik je zřejmé, to byla 

velice úspěšná soutěž, která ale přestala být v minulých letech MŠMT ČR 

podporována. Do této soutěže bylo zapojeno v roce 1994/1995: 392 škol 

s 19 152 žáků. Soutěž nevyžadovala zvláštní materiální a technické zajištění. 

Každá škola měla podmínky pro soutěžení. 

2. Šk. rok 1995/1996 soutěž "Hledáme nejsilnějšího studenta", pro žáky ve věku 

15 až 19 let určeno všem druhům škol. 

Kulturistický pětiboj, kde závodníci uplatňovali sílu, obratnost, vytrvalost a 

vzhled své postavy. Soutěže se převážně zúčastňovala učňovská mládež. Také 
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tato soutěž nevyžadovala materiální zabezpečení, proto byla dostupná všem. 

Posilovací činku, lavičku, hrazdu a měřicí pásmo, žíněnku a stopky vlastnily 

všechny školy. 

Tato soutěž přerostla až do pořádání Poháru republikového finále v silovém 

víceboji a Poháru ve šplhu. Tento sport je populární stále nejvíce u učňovské 

mládeže (viz výsledkové listiny Pohárů) a pořádá se dodnes. 

• Školní rok 1996/1997 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Porovnání počtu uspořádaných republikoyých finále v období let 1994- 1997 

1. 1994/1995 - 1 O RF v 1 O sportech 

2. 1995/ 1996 - 21 RF v 13 sportech 

3. 1996/1997 - 23 RF v 17 sportech 

Přehled sportovních soutěží na všech úrovních, kategoriích, v pěstovaných sportech za 

období 15 let, (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh). 

• Školní rok 1997/1998 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Sportovní soutěže, které končily okresním finále: 

1. Kategorie ZŠ - 24 druhů sportů 

2. Kategorie SŠ- 20 sportů 

Okresního kola se zúčastňuje největší počet sportovců, v tomto případě můžeme hovořit 

o masovosti (Petera, interwiev 2008). 

• Školní rok 1998/1999 (Tabulka 5. 8. 1, 8. 1 Znění příloh) 

AJ Základní číselné údaje z těloyýchovné a sportovní činnosti v okresních a 

regionálních kolech, počet družstev a počet účastníků. 
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Tabulku 5. 8. 1 reprezentují v textu konečné výsledky 

Počet soutěží v okresních Počet družstev Celkový počet 
a regionálních kolech účastníků 

k30.6.1999 
ASSK CR celkem 2 021 30237 275135 

Počet statistických záznamů (počet soutěží), byl k 30. 6. 1999 v AŠSK ČR 2 021, účast 

30 237 družstev, celkový počet účastníků byl275 135 sportovců. 

Bl Účast na soutěžích podle kategorie startujících (Tabulka 5. 8. 2, 8. 1 Znění příloh) 

Rozděleno na I. a II. stupeň základních škol a kategorie střední školy - %vyjádření z 

celkového počtu uskutečněných soutěží AŠSK ČR v daném školním roce. Z tabulky 

vyplývá největší zapojení II. stupně základních škol do soutěží Asociace. 

(Tabulka 5. 8. 2. Šk. rok 1998/1999, % vyjádření účasti na sport. soutěžích podle 

kategorie ZŠ a SŠ) 

Tabulku 5. 8. 2 reprezentují v textu konečné výsledky 

I. stupeň ZS ll. stupeň Střední školy 

% % % 

AŠSK ČR celkem k 30. 6. 1999 17.5 59.0 23.5 

• Školní rok 1999/2000 (Tabulka 5. 8. 3, 8. 1 Znění příloh) 

(Tabulka 5. 8. 3. Šk. rok 1999/2000. Celkový počet soutěží od okresního kola výše, 

počet družstev a účastníků) 

Tabulku 5. 8. 3 reprezentují v textu konečné výsledky 

Počet soutěží od okresního Počet družstev Celkový počet 
kola výš k 30. 6. 2000 účastníků 

ASSK ČR celkem 2158 32270 313 950 
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(Tabulka 5. 8. 4 Šk. rok 1999/2000, 8. 1 Znění příloh) Účast na soutěžích podle 

kategorie startujících (1. a II. stupeň základních škol a střední školy, % vyjádření z 

celkového počtu uskutečněných soutěží v daném školním roce. 

Tabulku 5. 8. 4 reprezentují v textu konečné výsledky 

I. stupeň ZS II. stupeň Střední školy 
% % % 

ASSK CR k 30. 6. 2000 19.9 58.4 24.7 

• Školní rok 1998/1999 a 1999/2000- porovnání (Tabulka 5. 8. 5, 8. 1 Znění 

příloh) 

Tabulka 5. 8. 5 : Celkoyý počet soutěží a počet družstev, 
účastníků v okresních a regionálních kolech soutěží AŠSK ČR. 
%nárůst 

ASSKCR Počet soutěží v okresních Počet Celkový počet 
a regionálních kolech družstev účastnfkň 

k30. 6.1999 2 021 30237 275135 

k30. 6.2000 2158 32 270 313 950 

Nárňstv% 6. 8 6.7 14.1 

Tabulka 5. 8. 6 : % zastoupení ZŠ a SŠ, % nárůst 

AŠSKCR I. stupeň ZS II. stupeň Střední školy 
% % % 

k30. 6.1999 17.5 59.0 23.5 

k30. 6. 2000 19.9 58.4 24.7 

Nárůstv% 13.7 -1 5.1 

• Školní rok 2000/2001 

Vzhledem k tomu, že jsem předložil do šk. roku 2000/2001 různé varianty statistických 

dat ze soutěží, pokládám za vhodné, vzhledem k tomu, že by se statistiky ve svých 

variantách opakovaly, zvolit pro tento školní rok pouze slovní vyjádření. 
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Soutěže v dalším školním roce byly doprovázeny změnami ve státoprávním 

uspořádání, ustavení vyšších územně správních celků - krajů. Byl zaveden nový model 

uspořádání soutěží (východ, západ). 

Al I. stupeň základních škol 

Je nejdůležitější složkou, která vyžaduje maximální pozornost při výchově ke sportu. 

Některé děti jsou na I. stupni sportem zatím nedotčené a ty je potřeba zaujmout pestrou 

nabídkou, aby si zvykaly sportovat. 

1. Základní soutěží na I. stupni ZŠ byla soutěž Zdatné děti, která se eviduje již 

šestý rok. Tato soutěž motivuje a vede ke sportování celou třídu. 

2. Soutěž ve fotbalu pro holky a kluky z I. st. ZŠ McDonald' s Cup, která 

vstupovala do čtvrtého ročníku, byla pořádána již od šk. r. 1997/1998. 

3. Další soutěží pro děti I. stupně byla "soutěž s partnery" a to vybíjená Capri 

Sonne Cup. 

Bl Republiková finále 

• Kategorie ZŠ 

Přespolní běh ve Žd'áře nad Sázavou, eurotým v Plzni, plavání v Táboře, stolní tenis 

ve Frýdlantu nad Ostravicí, pohár v šachu Pelhřimov, florbal v Sloupu u Moravského 

Krasu, pohár ve sportovní gymnastice na Kladně, basketbal v Litoměřicích, soutěžní 

přehlídku pódiových skladeb v Brně, softbal v Chomutově, volejbal v Kostelci nad 

Orlicí a atletický čtyrooj v Opavě. Celkem 12 RF pro kategorii ZŠ. 

• Kategorie SŠ 

Corny středoškolský atletický pohár Jablonec n. Nisou, přespolní běh Žd'ár n. S., pohár 

ve šplhu Frýdek - Místek, plavání Tábor, volejbal Třeboň, basketbal Karlovy Vary, 

fotbal Ostrava - Kunčice, pohár v silovém víceboji Cheb, pohár ve sportovní 

gymnastice Kladno a pódiové skladby v Brně. Celkem 1 O RF pro kategorii SŠ. 
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• Školní rok 2001/2002 

Prezentaci tohoto školního roku provedu statistikou o konání republikových finále pro 

kategorie ZŠ, SŠ, kde je nově zaznamenáno pořádání kvalifikací na republiková finále. 

Vzhledem k uskutečněné změně územního uspořádání ve státě a reformy veřejné 

správy, rozhodl V. sněm o novém modelu organizace postupoyých soutěží. 

Školní sportovní kluby postupují přes okrsková, okresní kola do krajského kola u všech 

soutěží. Vítězové krajských kol postupují na republiková finále odlišně podle druhů 

sportu. Vítěz krajského finále absolvuje kvalifikaci do republikového finále AŠSK ČR. 

Kvalifikace jsou rozděleny na oblast v ý c ho d (JIM na mapě Brno, ZLN- Zlín, VYS 

- Jihlava, OLM- Olomouc, MSL- Ostrava, PAR- Pardubice) a oblast západ (STC 

území středu republiky, JIC - České Budějovice, PLZ - Plzeň, KV A - Karlovy V ary, 

UST- Ústí n.L., LIB- Liberec, HKR- Hradec Králové a PHA - Praha). Družstva na 

prvních třech místech mají právo postupu na republikové finále. 

Znázorněná mapa České republiky a vytyčené hranice krajů, pomohou při představě, 

na jak velkém území vyvíjí okresní a krajské rady AŠSK ČR svoji sportovní činnost. 
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AJ Republiková finále 

Tabulka 5. 8. 7, 8. 1 Znění příloh: Šk. rok 200112002, počet uskutečněných krajských 

finále, počet kvalifikací, republikových finále, v kategorii ZŠ a SŠ. 

• počet kvalifikací 

• počet uskutečněných republikových finále 

Tabulku 5. 8. 7 prezentuje souhrn 

z s SS Kraj. Kvali RF 

finále fikace 

Celkem 19 13 24 4 7 

Bl Pohár AŠSK ČR 

Tabulka 5. 8. 8, 8. 1 Znění příloh 

Sport, který má tradici v AŠSK ČR, ale nemusí být postupový = Pohár AŠSK ČR 

Jedná se o tyto sporty: 

Eurotým, Pohyb.skladby, sport. gymnastika, Pohár rozhlasu, Comy středoškol. atlet. 

pohár, Závod míru nadějí, Novinářský kalamář (házená). 

Cl Krajské uspořádání, počet sportů (záznamů), počet družstev a celkový počet 

sportovců. 

Tabulka 5. 8. 9 : Šk rok 2001/2002, počet záznamů v jednotlivých 
krajích 

oblast Kraj Počet Počet Počet 
Záznam ti drubtev účastníků 

JIC 148 2179 20475 

KVA 108 1731 14730 

HKR 223 3435 26340 
'Cl 

= LIB 109 2185 18145 
Cl. PLZ 120 1900 14439 -= 
N PHA 239 3 887 38920 

STC 124 2 053 19616 

UST 150 2 224 18661 
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• 

JIM 143 2 936 23 336 

MSL 197 2786 27692 

"' Q OLM 100 1306 12 270 
.Cl 
CJ PAR 112 1241 14 607 •>-. 
;. 

VYS 134 1917 16 096 

ZLN 117 1466 12 888 

ASSK tR. celkem 2 024 31246 278215 

Šk. r. 2001/2002 

Použité zkratky krajů:HKR - Královéhradecký, JIC - Jihočesk)·, 
JIM - Jihomoravský, KVA - Karlovarský, LIB - Liberecký, MSL -
Moravskoslezský, OLM- Olomoucký, PAR- Pardubický PHA- Praha, 
PLZ- Plzeňský, STC - Středočeský, UST -Ústecký, VYS - Vysočina, 
ZLN - Zlfnský kraj 

Školní rok 2003/2004 - 200712008 

Počet záznamů příslušného sportu, který je pěstován v daném čase celorepublikově, 

k němuž se hlásí více než 5% ŠSK AŠSK ČR r. 2003 - 2007 

{Tabulka 5. 8. 10, 8. 1 Znění příloh: Šk rok 2003/2004- 2007/2008, Počet záznamů 

příslušného sportu, který je pěstován v daném čase celorepublikově, k němuž se hlásí 

více než 5% ŠSK AŠSK ČR) 

Tento přehled je velice zajímavý, protože vypovídá o popularitě daného sportu 

v příslušné době. Komentovat lze po shlédnutí celkové tabulky, která vznikla sběrem 

dat z manuálů Veřejně prospěšné programy pro šk. roky za studované období. 

• Souhrnná statistika r. 1996 - r. 2007 (v předcházejících letech nejsou tyto údaje 

k dispozici) 

Graf č. 2: Šk. rok 199611997- 2006/2007. Přehled uskutečněných soutěží (záznamů), 

počet zúčastněných družstev a počet účastníků 

(Podklad pro vytvoření - Tabulka 5. 8. ll, 8. 1 Znění příloh) 
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Statistiky, které AŠSK ČR vytváří jsou zpracovávány v počítačovém programu "ISA" = 

informační systém Asociace, který byl pro AŠSK ČR vytvořen na zakázku. 
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Jednotlivé údaje pro zpracování dodávají sekretáři veřejně prospěšných programů 

z údajů příslušných okresů. 

Vzhledem k tomu, že statistiky o soutěžních aktivitách některých školních let neměly 

stejnou výpovědní hodnotu, nebylo možné vytvořit souhrnné statistiky, vypovídající o 

nárůstu sportů, pěstovaných ve školních klubech, nebo naopak zmapovat pokles účasti 

ve sportovních činnostech AŠSK ČR. Statistiky se stejnou charakteristikou, které bylo 

možno porovnat v daném období, jsou přílohou diplomové práce. 

• Školní rok 1996/1997 - 2006/2007 (Tabulka 5. 8. 12, 8. 1 Znění příloh) 

Souhrnný přehled o konaných soutěžích, postupoyých kolech AŠSK ČR 

V této statistice je vytvořen celkový přehled sportovních soutěží AŠSK ČR za období 

r.l997- r. 2007, které byly organizovány na nižších úrovních, přehled o postupových 

kolech, účasti v daných kategoriích a uskutečněných republikových finále. 

Můžeme porovnat popularitu sportů v různém časovém období, jaká postupová kola 

byla pořádána a vývoj počtu soutěží v příslušných letech. 

Slovně nelze popisovat, neboť přehled je příliš obsáhlý (1 O let), lze jej hodnotit z mnoha 

pohledů a úrovní. 

• Školní rok 2006/2007 

Zapojení školních sportovních klubů AŠSK ČR do jednotlivých druhů sportovní 

činnosti - porovnání. 

V úvodu kapitoly Soutěžní aktivity- postupové soutěže jsem uvedl výčet sportů, které 

AŠSK ČR nabízela účastníkům sportovního dění ve šk. roce 1993/1994. Jednalo se o 

těchto 12 sportů: Cyklistika, florbal, korfbal, lacros, lední hokej, lyžování, šachy, ringo, 

softbal, házená, sportovní gymnastika, minibasketbal. 

Ve šk. roce 2006/2007 AŠSK ČR provozuje 60 pohybových aktivit v 1 930 kroužcích, 

každý školní sportovní klub tak v průměru nabízí svým členům 7.6 druhů aktivit. 

Pro úplnou informaci uvádím přehled o sportech: 

Sport A- sportovní odvětví. k němuž se hlásí více než 5% ŠSK AŠSK ČR 

Sport B -sportovní odvětví, k němuž se hlásí méně než 5% ŠSK AŠSK ČR 
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Tabulka 5. 8. 13: Četnost =počet uskutečněných soutěží v daném 
sportu (pouze v textu) 

Sport A nad 5% četnost Sport B méně než 5% Četnost 
Flor bal 1678 Pohyb. Skladby 124 

Fotbal 1535 U po ly 103 

Atletika 1325 Lezectví 100 

Volejbal 1296 Střelectví 86 

Basketbal 1226 Kalanetika 70 

Vybíjená 985 Jóga 54 

Stolní tenis 805 Kulturistika 39 

Pohybové hry 702 Požární sport 39 

Aerobic 665 Korfbal 36 

Sportovní hry 635 Kuželky 29 

Lyžování 610 Ragby 28 

Přehazovaná 590 Laktos 27 

Gymnastika 570 Triatlon 26 

Plavání 513 Biatlon 17 

Šplh 426 Euroteam 17 

Posilování 382 Sprtec 15 

Házená 377 Skate line 15 

Softball 370 Pozemní hokej 15 

Nohejbal 363 Krasobruslení 14 

Turistika 305 Curling ll 

šachy 283 Tackwondo 10 

Ring o 256 Šipky 10 

Zdravotní TV 242 Windsurfmg 9 

Cyklistika 235 Mažoretky 9 

Netrad. Sporty 226 Golf 7 

Baseball 211 Brllnball 3 

Tanec 207 

Silový víceboj 176 

Hokej bal 175 

Orientační běh 172 

Vodáctví 168 

Lední hokej 163 

Tenis 157 

Rekreační TV 144 

Frisbee ultimate 128 

Badminton 126 
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Tabulka 5. 8. 12, (8. 1 Znění příloh) je posledním a nejobsáhlejším přehledem o konání 

sportů od školního roku 1993/1994-2009/2007, v kategoriích ZŠ a SŠ, od okresních 

kol až po republiková finále AŠSK ČR. Ukazuje nám nárůst pěstování sportů, včetně 

oblíbenosti. 

S. 8. 3 Dělení sportů do kategorií podle MŠMT ČR 

V průběhu let jsou sporty řazeny do kategorie "A", "B" a" C". Toto dělení vzniklo 

z důvodů rozlišného financování soutěží a následné organizaci (střídání republikových 

fmále v sudém a lichém roce vždy pro jednu kategorii). Kategorie A, vyhlašovatel 

AŠSK ČR. kategorie B. vyhlašovatel AŠSK ČR a partner, vypisuje Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy jako soutěže, ve které se v daném školním roce koná 

republikové finále, na které ministerstvo fmančně přispívá. Obě tyto kategorie sportů 

jsou uveřejňovány ve Věstníku MŠMT ČR a účast v těchto soutěžích je pro školy 

ministerstvem doporučena, ředitelé škol mají vytvářet podmínky pro činnost klubů a 

umožnit účast na postupových kolech vybraných soutěžích. V roce, kdy je daný sport 

zařazen do kalendáře soutěží ISF, je Asociací pořádáno republikové fmále pro střední 

školy. V roce následujícím se koná republikové finále pro základní školy. Tzn., že se 

republiková finále pro ZŠ a SŠ střídají. 

Účast na těchto soutěžích je v kategorii A účastníkům plně hrazena Asociací (i 

nečlenům AŠSK ČR), v kategorii B si náklady nečlenové Asociace hradí sami. 
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Do kategorie "C" jsou zařazeny sporty, které neJsou přímo finančně kryty 

ministerstvem školství (okresní a krajské rady si sami vyčlení finanční kryti z dotací 

ŠSK ČR na činnost). Finanční prostředky na soutěže typu "C" jsou přidělovány na 

základě počtu pracujících školních sportovních klubů v okresech. Jedná se o sporty, 

které jsou "populární" v daných místech republiky, ale nemají plošné zastoupení 

v republikovém měřítku. Soutěž bývá zpravidla nepostupová, s možností pořádat pohár. 

Účastníci startují na vlastní náklady. Konání těchto soutěží je ve Věstníku ministerstva 

oznámeno, ale bez "příkazu", aby se školy zúčastňovaly. V důsledku to znamená, že 

přítomnost žáků a doprovodu na soutěžích závisí na pochopení ředitelů. Finále se totiž 

konají i ve všední dny a ředitelé musí řešit suplování učitelů. 

5. 8. 4 Řízení soutěží 

Okresní a krajské rady na základě všeobecných podmínek pro účast na soutěžích a 

akcích AŠSK ČR si samy zpracovávají harmonogramy soutěží a dalších akci na školní 

rok tak, aby mohly případně navazovat na nejvyšší kola soutěží, které jsou v daném 

roce vypisovány jako postupové soutěže, které se organizují přes okresní a krajská 

fmále až do republikového fmále. Pořadateli akcí bývají okresní, krajské rady, ale i 

ŠSK. 

Organizace republikového fmále od školního roku 1996/1997 je řízena metodikem, 

pracovníkem sekretariátu AŠSK ČR, který ve spolupráci s garanty sportů pověřuje 

organizační týmy školy, okresu nebo regionální (krajské) rady. Vybraného pořadatele 

republikového finále, vždy na příští školní rok, schvaluje výkonný výbor v červnu 

daného roku. Seznamy sportů a pořadatelé republikových finále jsou uveřejněny 

v manuálu "Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce ... ", původní 

název Školní sportovní soutěže ve šk. roce ... Tato brožura je rozesílána na všechny 

školní sportovní kluby v České republice, okresní a krajské rady vždy před začátkem 

školního roku. 

Pohár republikového finále v daném sportu AŠSK ČR se týká odvětví s tradici, ale tyto 

sporty však nejsou rozšířeny ve všech krajích ČR (nemají plošné zastoupení) a 

neposlední řadě nepostupové soutěže, které jsou prostřednictvím okresních a krajských 

rad většinou organizovány jako jednorázové akce. 
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5.9 Nesoutěžní aktivity 

Nesoutěžní pohybové aktivity ŠSK jsou organizovány přímo vedením ŠSK na školách 

formou sportovních kroužků, které si volí vlastní náplň podle místních podmínek. 

Jednou z forem činnosti ŠSKjsou Hry třetího tisíciletí, které se řídí zvláštními pravidly. 

Konkrétní obsah HER vyhlašuje pořadatel - příslušná okresní nebo krajská rada. 

Prostřednictvím okresních rad nebo jednotlivých ŠSK jsou organizovány Olympijské 

dny AŠSK ČR, které musí být v souladu s manuálem Českého olympijského výboru, 

kde má také AŠSK ČR svého zástupce v Komisi Olympiád Dětí a Mládeže. 

Po ukončení jakékoliv soutěže zasílá pořadatel Záznamovou kartu soutěží AŠSK ČR 

svému sekretáři krajské rady a ten sumarizuje každý měsíc počet a druh soutěží za celý 

kraj a předává hlášení metodikovi AŠSK ČR. 

5. 9. 1 Setkání školních sportovních klubů a setkání učitelů 

Ve školním roce 1995/1996 do šk. r. 1996/1997 propagoval sekretariát AŠSK ČR 

v manuálu školních soutěží nejen soutěžní aktivity, ale vybízel k: 

• "Setkání školních sportovních klubů" v rámci pravidelné pohybové činnosti. Na 

tomto setkání by měl klub prezentovat svoji činnost. Setkání klubů mělo 

vyvrcholit až v "Republikovém setkání školních sportovních klubů". Systém byl 

otevřený, tzn, že se mohly účastnit všechny kolektivy školských zařízení ať byly, 

či nikoliv členy AŠSK ČR. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně vyhodnocení 

akcí neexistuje, považuji jejich vyhlášení pouze jako motivační. 

Od šk. r. 1997/1998 byla tato nabídka a organizace setkávání klubů propracována. 

Kluby se mohly přihlašovat na "setkání" na sekretariátě AŠSK ČR a mohly získat 

finanční příspěvek na pokrytí nejdůležitějších nákladů (pronájmy, úhrada rozhodčím). 

Jednalo se o setkání na úrovni regionu, s účastí minimálně 5 ŠSK (stále platilo a platí 

pravidlo pěti). Tato akce je vyhlašována až dodnes. 

Od šk. roku 2002/2003 byla rozšířena pravidla "Setkání školních sportovních klubů" na 

setkání s partnerských školními sportovních kluby ze zahraničí. Kromě finančních 

prostředků z krajských rad Asociace, mohly kluby získávat finanční příspěvky 

v Národní agentuře na podporu výměn mládeže v Praze 1. 
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V roce 1998/1999 přibyla nabídka pro vedoucí ŠSK 

• "Setkání učitelů". Setkání organizovaly ŠSK bez fmanční podpory, ale mohly 

využít hlavičky Profesního klubu učitelů tělesné výchovy. Nabídka také platí 

dodnes. 

5. 9. 2 HRY III. tisíciletí 

. ~ t\Q .. ~ V roce 2000 se Asociace školních sportovních klubů České 
.btl).~· · ,, republiky připojila do programu pro děti a mládež ze 
~ AŠSK 1.._1: 
~, ra ~~, základních a středních škol. Záměrem bylo uspořádat v rámci 

~· ~ J't Národnich dnů sportu a kultury 2000 sportovní program pro 

· 't:. děti a mládež ze základních a středních škol, který by byl 
e-~ t'epubllka 

společný pro všechna občanská sdružení působící v oblasti sportu. Projekt HRY ll. 

tisíciletí podal metodik AŠSK ČR Ladislav Petera, absolvent FTVS UK. Projekt 

předložil výkonnému výboru Asociace a ten dále ministerstvu školství. Žádost o 

fmanční podporu HER III. tisíciletí byla schválena a do určité chvíli finančně 

podporována. V dnešní době Asociace tento projekt financuje z jiných zdrojů. 

Základní myšlenkou je, aby účastníci vyhlášených sportovních akcí v rámci Her III. 

tisíciletí neporovnávali svoji úroveň výkonnostní, a proto bylo navrženo toto pojetí: 

• Systém: na základě vydaných propozic HER se zájemci o soutěžení setkají na 

určeném místě a pořadatel je rozdělí podle aktuálního počtu do družstev. Takto 

sestavená družstva se utkají v soutěži (vždy to bude soutěž družstev, ne 

jednotlivců). 

• Sporty: sportovní gymnastika, atletika (čtyr'boj pro ZŠ i SŠ + štafeta přátelství), 

plavání, basketbal, volejbal, malý fotbal. 

• Postupový klíč: žádný. Jedná se o jednorázovou akci na úrovni okresu, kraje, či na 

republikové úrovni. 

• Počet účastníků: na případné republikové finále může každé občanské sdruženi 

přihlásit 40 - 80 startujících a adekvátní počet vedoucích. Při konání na nižší 

úrovni lze tento princi zachovat nebo upravit. Záleží na pořadateli. 
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mezinárodní neziskovou organizací s názvem "Intemational School Sport Federation". 

Vznikla 21. června roku 1972. ISF má sídlo v členské zemi ISF, navržené výkonným 

výborem. Právě nyní to je v Belgii, Chaussée de Jette 229, 1080 Brussels. Může být 

přemístěno kamkoliv rozhodne Výkonný výbor. 

ISF organizuje a spoluorganizuje mezinárodní sportovní soutěže, snaží se navazovat 

bližší kontakty prostřednictvím národních sportovních organizací. 

Cílem ISF je kooperace s mezinárodními sportovními asociacemi a mezinárodními 

institucemi sledující podobný cíl. 

Cílem ISF je zlepšovat podmínky ve školním sportu a stimulovat založení národních 

organizací školm'ho sportu. Odmítá zasahování veškerého venkovního vlivu na národní 

organizace školního sportu. Je připravena, jakkoli odpovídat na všechnu poptávku na 

informace a morální podporu. 

ISF musí dosahovat cílů bez politického, náboženského vlivu a bez etnické 

diskriminace. 

ISF organizuje zasedání, konference a sportovní události prostřednictvím členských 

zemí a pozvaných zemí. 

Již na ustavujícím sněmu AŠSK ČR v říjnu 1992 bylo uloženo výkonnému výboru 

požádat o členství v této mezinárodní studentské organizaci a po přijetí do ISF 

nominovat do této mezinárodní federace školního sportu odpovědného zástupce 

Asociace a zúčastňovat se s ŠSK mezinárodních akcí. 

Vše se podařilo. Asociace se stala členem ISF v roce 1995. Školní sportovní kluby od 

založení Asociace do r. 2007 (červen) byly na 51 výjezdech do celého světa. Přehled 

účasti uvádím v příloze. 

Významnými událostmi pro Asociaci školních sportovních klubů České republiky bylo 

získání několika pořadatelství mezinárodních soutěží ISF na území České republiky. Do 

roku 2008 Asociaci pořádala tyto mezinárodní soutěže: basketbal Ostrava 1997, házená 

Plzeň 1998, lyžování Jeseník 1999, přespolní běh Karlovy Vary 2002, plavání Plzeň 

2003, florbal Brno 2007 a v letošním roce se bude opět konat přespolní běh, a to ve 

Žd'áře nad Sázavou na Vysočině. Podrobnější informace opět uvádím v příloze. 
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Aktivity řídících orgánů ISF v České republice 

Sekretariát AŠSK ČR zajišťoval jednání technických komisí ISF v Praze. V roce 1998 

to byla komise atletiky, v roce 2004 komise basketbalu a v roce 2005 komise házené. 

Přípravy na zasedání Executive Commitee ISF v Praze v roce 2005 řídil generální 

sekretář AŠSK ČR za pomoci sekretariátu. Zasedání se zúčastnili delegáti všech pěti 

kontinentů. Na této akci jsem také participoval. 

Zastoupení v nejyyšších orgánech ISF 

Generální sekretář AŠSK ČR, Jaroslav Koukal, je předsedou technické komise 

atletiky, František Táborský, jeden ze zakládajících členů AŠSK ČR a bývalý prezident 

Asociace, je členem komise házené, metodik, Ladislav Petera, je členem komise 

basketbalu a nynější prezident AŠSK ČR, Václav Lešanovský, je členem Executive 

Comitte ISF. 

Členství AŠSK ČR v ISF dává organizaci potřebnou prestiž a nezastupitelnost v rámci 

České republiky. Prozatím mohla být tato činnost, na základě přidělených dotací 

z MŠMT, vykonávána. 

Struktura ISF odpovídá současnému trendu příliš složitého a byrokratického řízení (viz 

Evropská unie), navíc ovlivněného neproporcionalitou mezi původními členy (zejména 

Francie) a novými zeměmi (bývalý východní blok). Tyto vztahy komplikují plynulejší 

začlenění těchto zemí a hlavně ISF nerespektuje odlišné podmínky ve školství 

členských zemí ISF (věkové kategorie). (Petera, člen technické komise basketbalu, 

2008) 

5. ll Centra sportu 

Tento projekt funguje od roku 1995. Centra sportu mají nabídnout podmínky pro 

pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro 

sportovní činnost materiální. nebo personální podmínky. Centrum sportu má vzniknout 

na "spádové" škole, která má materiální a hlavně personální podmínky takové, aby 

centrum sportu bylo funkční. 
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Cílovou skupinou nemají být talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně 

sport (nejsou jinde registrovány). Centra sportu mají prioritně zabezpečovat pravidelnou 

pohybovou činnost - nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit a mají se 

zaměřit na pěstování sportu jako takového, na provozování pravidelné činnosti, nemají 

organizovat postupové soutěže, ale mohou na ně trénovat. 

Členy centra sportu jsou žáci z blízkých škol, utvářející jednotné kolektivy, na rozdíl od 

školních klubů, kde v kolektivu jsou žáci jedné školy (jedna škola= jedno družstvo). 

Více méně tato struktura center sportu odpovídá struktuře HER III. tisíciletí, kde se při 

sportování setkávají žáci blízkých škol a společně vyvíjí sportovní činnost. 

Žadatelé o přidělení statutu Centra sportu - školní sportovní kluby registrované v AŠSK 

ČR - mohou zasílat přihlášky do projektu CS po celý školní rok do června. Komise 

posoudí žádosti a vybere školy, kde by bylo vhodné Centru sportu ustanovit, školu, 

která splňuje požadavky materiální a hlavně personální. Centra sportu jsou Asociací 

finančně podporována vždy od začátku školního roku a to po období 3 let 

(nezanedbatelnou částkou 60.000,- ročně). Výše dotace centrům sportu nemusela být 

dosud krácena, neboť se podařilo vždy na ministerstvu projekt obhájit a požadované 

částky z vyhlašovaných veřejně prospěšných programů ministerstva školství získat. 

Základní podmínku, kterou Asociace pro zahájení projektu má, je podpora projektu ze 

strany partnerů zejména: vedení školského zařízení, při kterém je zřízen školní 

sportovní klub a podporu zřizovatele školy (stejné jako u ISF). 

Jak mohou jednotliví partneři podporovat centrum sportu? Návod vychází ze získaných 

zkušeností po víceleté existenci projektu. Jedná se o: 

1. Vedení školského zařízení - sportoviště zdarma bez placení nájmů, zapůjčení 

sportovního materiálu, 

2. Zřizovatel (obec, město nebo kraj) - podpora projektu formou grantu, nebo 

dohod schválených orgány zastupitelstva (odměny učitelům), popřípadě 

propůjčení sportovních zařízení obce/města centru sportu zdarma. 
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Tabulka 5. ll. 1 : Aktualizace po výběrovém řízení v červnu 2007 

Kraj Podpora ASSK CR es na typech Celkem 
do roku školských zařízení 

2008 2009 2010 ZŠ SŠ DDM 

HKR- Královehradecký 1 1 2 2 
JIC - Jihočeský 2 1 3 3 
JIM - Jihomoravský 2 2 1 3 
KV A- Karlovarský 1 1 1 1 1 3 
LIB - Liberecký 1 1 1 1 
MSL- Moravskoslezský o 
OLM- Olomoucký 1 2 2 
PAR- Pardubický o 
PHA-Praha 1 1 1 
PLZ - Plzeňský 2 1 2 1 3 
STC - Středočeský 1 1 1 1 
UST- Ustecký 1 o 
VYS -Vysočina 1 1 1 
ZLN- Zlínský 2 2 1 

celkem 7 7 8 19 3 o 22 

Od zahájení projektu Centra sportu v roce 1995 bylo podporováno v tříletých 

periodách dalších 78 školních sportovních klubů, souhrnný počet podporovaných je 

tedy 100. 

V kapitole 8.1 Znění příloh je zveřejněna příloha 5.1 1.2 celkový přehled 

nepodporovaných a podporovaných Center sportu AŠSK ČR od r. 1995 do r. 2007. 

5. 12 Informační materiály a propagace 

Aby se o organizaci vědělo musí používat informační nástroje a snažit se uplatnit 

v daném odvětví. 

AJ Propagační materiály: 

1/ Kalendář na školní rok Asociace vydává každoročně, doprovázený veškerými 

potřebnými údaji pro organizátory soutěží (adresáře, termíny prázdnin). 

2/ "Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce ... ", včetně školních 

sportovních soutěží typu A, B vyhlašovaných MŠMT ve školním roce ... ", 

Každoročně je vytvořen tento materiál "Školní sportovní soutěže v České republice". 

Od roku 1997 přejmenovaný na výše uvedený titul, hovorově "manuál soutěží" na 
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příslušný školní rok Stal se pro školní sportovní kluby "kuchařkou", informuje o 

plánu soutěží, které si školy mohou vybrat a to v takovém sportu, pro který mají 

podmínky, předpoklady účasti žáků a studentů s tím, že soutěže AŠSK ČR nejsou 

povinné a mohou se jich zúčastňovat, za daných podmínek, i nečlenové AŠSK ČR. 

3/ Časopis Školní sport je dalším ze zdrojů informací o činnosti AŠSK ČR pro 

veřejnost, s jehož redakcí AŠSK ČR od svého založení spolupracuje. V časopisu 

Školní sport, jsou uveřejňována pravidla soutěží, kalendář soutěží AŠSK ČR. 

Příspěvky z celé republiky o své činnosti zasílají pravidelně regiony (dnes kraje) a 

kdo má potřebu dát o sobě vědět. 

V manuálu z roku 1995/1996 jsem se dozvěděl, že AŠSK ČR dále spolupracovala 

s redakcí časopisu Tělesná výchova a sport mládeže, který je vydáván FTVS UK 

(AŠSK ČR na vydávání obou časopisů participuje. Finančně každoročně dotuje 

Školní sport. Pro TVSM finanční příspěvek skončil, protože MŠMT žádosti o dotaci 

Asociace již nevyhovuje). 

Bl Propagace 

1/_webové stránky AŠSK ČR www.assk.cz a webové stránky okresních a krajských 

rad jsou v dnešní době neodmyslitelným zdrojem informací, které jsou pravidelně 

aktualizovány. 

2/ Logo AŠSK ČR. Logo je identifikačním znakem a základním prvkem kterékoliv 

organizace. Logo AŠSK ČR je v určitém stylu kopií původního loga Mezinárodní 

organizace školního sportu ISF. Umístil jsem obě loga v kapitole o mezinárodních 

soutěžích, kde je možnost vizuelně si je porovnat. Organizace se dostává do povědomí 

lidí nejen svými činy, ale právě různými upoutávkami. Jednou z nich je vystavování 

loga na oči sportovců, diváků. 

Logo mívá Asociace umístěno na transparentech vyrobených za účelem dané soutěže 

(republiková finále, poháry, Tělopraha, ... ), které jsou na akcích umísťovány na 

viditelné místo, je dále zobrazeno na sportovním oblečení, které nosí sportovci -

účastníci akcí AŠSK ČR, jak v Čechách, tak v zahraničí, na diplomech, pohárech. 

Logo Her III. tisíciletí je také ukázkou propagace AŠSK ČR. 
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5. 13 Vzdělávací činnost AŠSK ČR 

Jedním z náplně sekretariátu je pořádáni seminářů a školení. Asociace je vždy 

organizuje pro konkrétní cílovou skupinu. 

ll pravidelné semináře (školení) členů AŠSK ČR jsou určeny pro: 

• Garanty sportů 

• Vedoucí center sportu 

• Hospodáře okresních a krajských rad 

• Pořadatele republikových akcí 

• Předsedy okresních a krajských rad 

• Organizátory speciálních projektů (McDonald's Cup) 

2/ Pro odbornou veřejnost, zejména učitele základních a středních škol je zaručena 

účast na vzdělávacích seminářích: 

• TĚLOPRAHA, pořádaný vždy v sudých letech, poslední srpnový týden. Jedná se 

o tradiční doškolovací seminář pro učitele základních a středních škol a ostatní 

pracovníky školských zařízeni. Organizační část zajišťuje Asociace, odbornou část 

zajišťují většinou učitelé UK FTVS Praha. V letech lichých je Fakultou tělesné 

kultury Olomouc pořádáno Těloolomouc. 

• ŠKOLA HROU se koná každoročně v listopadovém terminu. Seminář je zaměřen 

konkrétně na aspekty 1. stupně základních škol. Organizačně jej zajišťuje 

Asociace, odborná témata učitelé UK FTVS. Tento seminář je pořádán již od roku 

1994. 

3/ AŠSK ČR získala akreditaci MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP). Organizují kurzy pro získáni kvalifikace instruktora: 

• Školního lyžováni 

• Školního snowboardingu 

• Školní cykloturistiky 

• Školního fotbalu 

• Školního volejbalu 
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• Školního orientačního běhu 

Rozvoj organizace se odráží v jejím rozmanitém zaměření, ve snaze proniknout do 

povědomí zaměstnanců škol a školských zařízení nejenom sportovní činností na 

základních a středních školách, ale i vzděláváním v oblasti sportu . 

.., .., 
5. 14 Financování ASSK CR 

Zdroje z centra Asociace školních sportovních klubů České republiky 

• Pro AŠSK ČR byly a jsou hlavním zdrojem příjmu finančrú prostředky 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od doby založerú měla AŠSK ČR 

do roku 1998 k dispozici státní zdroje a zdroje z výtěžku Sazky. Sazka odváděla 

přebytek do státního rozpočtu, který rozdělovalo ministerstvo školství 

organizacím působícím ve sportu podle klíče (velikost členské základny a hodnota 

majetku). 

• Od roku 1999, kdy Sazka přijala změnu stanov a následně vznikly nové právní 

vztahy Sazka a.s. x MŠMT, stát ztratil v Sazce jakýkoliv vliv. V březnu 1999 

akcionáři rozhodli, že zisk bude rozdělován pouze akcionářům podle podílu akcií 

(AŠSK ČR se akcionářem nestala). 

• v roce 2000 na VII. sněmu opět zaznělo, že AŠSK ČR je závislá na fungování 

ministerstva školství, které v té době procházelo změnami. V té době vznikaly 

pověřené školské úřady a byly dokončovány kompetenční a ekonomická pravidla 

fungování vyšších územně správních celků. V roce 1999 měla AŠSK ČR ještě 

významnou podporu, ale do budoucna měla za úkol hledat další zdroje 

financování. Již v té době viceprezident zmínil (ve výroční zprávě), že regionální 

instituce a obce budou hrát velkou roli v podpoře sportu a jeho financování na 

nižší úrovni (F. Berka, 2000). V budoucnu bude mít význam pro okresní a 

regionální rady. 

• Do roku 2002 prodělala ekonomika Asociace zásadní změny. Hlavním zdrojem 

stále byly finančrú prostředky z MŠMT a to na všechna kola soutěží typu A, B 

(soutěže vyhlašované ve Věstrúku MŠMT), na okresrú, krajská a republiková 

finále, ale pouze do konce roku 2001. 
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• Od roku 2002 byly soutěže typu A, B na úrovni okresu a kraje financovány 

krajskými úřady. Asociace se musela snažit stát se partnerem krajských úřadů a 

organizátorem soutěží, protože hrozilo, že soutěže bude organizovat jiná sportovní 

organizace nebo občanské sdružení. Tím by Asociace přestala mít vliv na školní 

soutěže. Dnes ale můžeme konstatovat, že se tak nestalo. Naopak v té době krajské 

úřady povýšily rozpočty na soutěže a Asociace byla výsadním organizátorem 

školních soutěží. 

• Zásadním krokem v témže roce bylo založení Agentury Sport Scholaris s.r.o., 

která vznikla, aby posílila ekonomiku a financování Asociace. Výkonný výbor 

AŠSK ČR delegoval na tuto agenturu marketingová práva AŠSK ČR (L. Straka, 

2002). 

• V roce 2003 bylo konstatováno, že změny ve financováni - toku peněz ( cash flow) 

byly pro Asociaci přínosem, včetně založení Agentury. 

• Státní dotace v r.2003 pokryly 83.6% nákladů Asociace, zbývajících 17.4% bylo 

pokryto z jiných zdrojů. Z celkových výdajů tvořilo 86.1% nákladů na zajištění 

činnosti nižších článků, 4.6% tvořily náklady na provoz centrálního pracoviště i 

krajských pracovišť, mzdy a odvody tvořily 4.6% (Výroční zpráva 2003). 

• Státní dotace v r. 2005 pokryly 87.5% nákladů, zbývajících 12.5% pokryly jiné 

zdroje. Přímo bylo použito na zajištění činnosti nižších článků 80.1% celku. 

Provozní náklady všech pracovišť činily 10.1% a mzdy a odvody 9.8%. 

• Státní dotace AŠSK ČR v roce 2007 pokryla 87.1% nákladů, zbývajících 12.9% 

bylo kryto z jiných zdrojů. Z celkových nákladů v roce 2007 bylo přímo nebo 

nepřímo použito na zajištění činnosti nižších článků 79,1 % celku. Provozní 

náklady všech pracovišť AŠSK ČR, tj. centrálního a krajských bylo 9.0 % z 

celku. Mzdy a odvody z mezd zaměstnanců AŠSK ČR činily 11.9 % z celkových 

výdajů za rok 2007. 

Z přehledu vyplývá, že zajištění činnosti nižších článků je rovnoměrné - stále ale 

stoupají náklady na provoz pracovišť a mzdy a odvody zaměstnanců. 
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Financování školních sportovních klubů - jak mohou získat finanční prostředky? 

1. Vybírat členské a klubové příspěvky. 

2. Přijmy z vlastní sportovní, podnikatelské a jiné hospodářské činnosti. 

3. Přijímají z centra příspěvky ze státního rozpočtu a od státních orgánů, v jejichž 

kompetenci je péče o rozvoj tělovýchovy a sportu. 

4. Získávat příspěvky a podpory od družstevních a soukromých podniků, obcí a 

měst, občanských sdružení i fyzických osob. 

5. Jsou (někdy) závislí na darech, sponzorství, reklamě a jiných zdrojích. 

6. Mohly by využívat hospodářské činnosti Agentury Sport Scholaris. 

Ad 1. Členské a klubové příspěvky 

Výše členských příspěvků ŠSK je stanovena na symbolickou 1,- Kč. na člena/rok. 

Výbor ŠSK je oprávněn stanovit výši klubového příspěvku. S členskými příspěvky 

disponuje ŠSK, pokud sněm AŠSK ČR nerozhodne jinak. S klubovými příspěvky 

disponuje výhradně ŠSK. 

Členské příspěvky u občanských sdruženích, zabývajících se sportovní činností, 

nepodléhají zdanění. 

Klub, který vyvíjí pravidelnou tělovýchovnou činnost, má sportovní zázemí -

tělocvičny, hřiště, atletickou dráhu, bazén, případně fit klub, tzn. bohatou sportovní 

nabídku, požaduje finanční příspěvky od rodičů žáků na činnost klubu, tzn. úhradu 

nákladů spojených s provozováním sportovišť a činností trenérů např. 1.500,

Kč./osoba/rok. Ne všichni rodiče jsou ochotni fmancovat volný čas dětí. Záleží, 

v kterém kraji, městě se klub nachází, jaká je zaměstnanost a celková úroveň obyvatelů 

v dané lokalitě. Na vesnicích a malých městech probíhá činnost klubů pouze za 

povinnou symbolickou 1,- Kč a trenéři jsou rádi, že děti do sportovních klubů dochází a 

smysluplně využívají svůj volný čas. 

Ad 2. Příjmy z vlastní sportovní. podnikatelské činnosti 

Pokud ŠSK má v úmyslu poskytovat za úplatu služby pro veřejnost, nebo provozovat 

jinou hospodářskou činnost za účelem dosažení zisku - zlepšení své finanční situace, 

musí požádat Živnostenský úřad ve smyslu zákona č. 455/91 Sb. O vystavení 

živnostenského listu. Organizační jednotka tímto získává i vlastní identifikační číslo -

102 



IČ a pod tímto IČ bude prezentovat vlastní hospodářskou činnost. Záleží pouze na ŠSK 

zda tuto možnost využijí. 

Občanská sdružení v oblasti sportu mají obchodní činnost jako doplňkovou v mezích, 

jak to dovolují daňové zákony v České republice Do oblasti sportu se tak dostává 

obchodní soutěžení o získání zákazníka, či s jinou obchodní společností (Čáslavová, 

2000). 

Ad. 3. Příjmy z centra Asociace: 

Pro oblast sportu je vypisován MŠMT ČR grant/program č. V - sport pro všechny, 

program č. VI -sport a škola a program č. VIII- údržba a provoz a finanční prostředky, 

určené na realizaci republikových kol školních sportovních soutěží typu A a B 

vyhlášených ve Věstníku MŠMT ČR. Dále státní dotaci na pořízení hmotného 

investičního majetku (soupravy přenosného florbalového hřiště, univerzálních 

světelných ukazatelů a ozvučovací sestavy). 

Pokud bychom chtěli vyjádřit kolik činí státní dotace na jednoho člena ŠSK v AŠSK 

ČR, jsou to jednoduché počty: např. 22 886 000,- Kč : 262 975 členy= 87,- Kč/rok a 

pokud vyjádříme kolik máme na jednoho člena z celkových příjmů: 25 005 000,- Kč : 

262 975 členy= 95,- Kč. 

Jednotlivým ŠSK v rámci AŠSK ČR nejsou finanční dotace přidělovány z centra AŠSK 

ČR. Dotace je přidělována jejich přímé nadřízené složce a to je příslušná okresní rada 

v místě působnosti. 

Ad. 4. Co jsou příspěvky a podpora od družstevních a soukromých podniků, obcí a 

měst, občanských sdružení i fyzických osob. jak ji získat? 

Tyto příspěvky pro ŠSK závisí pouze na dlouholetých osobních kontaktech, osobních 

známostech. Obecní, městské úřady příspěvek poskytují ve formě např. bezplatného 

pronájmu tělocvičen, hřišť a jiných sportovních zařízení. Finanční příspěvky na ceny 

pro jednotlivce i kolektivy při sportovních soutěžích jsou také upřednostňovaným 

příspěvkem. Pokud členové výboru ŠSK jsou členy zastupitelstev měst a obcí, výboru 

tělovýchovných jednot, Všesportovních kolegií na krajích nebo členy sportovních 

komisí na krajských úřadech mají "blíže" k informacím, jakým způsobem "dosáhnout 

na příspěvky a dotace od těchto složek. 
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Často rodiče - podnikatelé přispívají na činnost klubu, trénují děti bez finančního 

ohodnocení, vozí děti svými dopravními prostředky na soutěže apod. Pokud bychom 

vyjádřili v Kč tyto služby, byly by to nemalé částky. 

Ad. 5. Dary, sponzorství, reklama a jiné 

Některé ŠSK mají tu výhodu, že na jejich škole vyrostl známý nebo světoznámý 

vrcholový sportovec a že se do svého rodiště vrací a rád přispěje na činnost klubu ve 

škole, kde se sportem začínal. Nebo z té dané školy pochází např. ředitel banky atd. 

Takové kluby mají štěstí. Reklama jako zdroj příjmu je využívána převážně na 

republikových akcí, pořádaných a financovaných z centra AŠSK ČR. 

Ad. 6. Hospodářská činnost Agentury Sport Scholaris s r.o. 

Doplňujícími zdroji jsou prostředky, získané hospodářskou činností Agentury Sport 

Scholaris s r.o. založenou AŠSK ČR pro uskutečňování společných projektů s partnery 

(McDonalďs, Česká atletika, Agentura Leman, Oborová zdravotní pojišťovna, Česká 

florbalová unie a Česká vendingová asociace, Nestlé ČR (Nestlé Basket Cup), SVUS 

Pharma (Preventan Cup), Český atletický svaze (Comy pohár), Český volejbalový 

svaze (Volejbal3+3). 

Na tyto finanční prostředky dosáhnou ŠSK zprostředkovaně, jelikož jsou věnovány na 

činnost celé AŠSK ČR. 

5. 15 Kontakty AŠSK ČR v České republice 

Nejdůležitějším partnerem AŠSK ČR je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

ČR, a to jak po stránce ekonomické, tak i v oblasti informačně-organizační. 

Spolu s dalšími sportovními sdruženími a svazy je Asociace členem Všesportovnfho 

kolegia ČR (kolegium je iniciativním a koordinačním orgánem ve vztahu k politickým 

stranám a hnutím, Senátu a Poslanecké Sněmovně Parlamentu, vládě, ústředním a 

regionálním orgánům státní správy, v jejichž kompetenci je péče o sport a tělovýchovu 

nebo činnosti související). 

Generální sekretář je členem komise Olympiády dětí a mládeže při Českém 

olympijském výboru. Asociace spolupracuje s UK FTVS Praha. 
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Velmi důležitými partnery jsou odbory školství mládeže a tělovýchovy, případně další 

odbory krajských úřadů, se kterými spolupracují příslušné krajské trady AŠSK ČR 

v oblasti organizování okresních a krajských kol školních sportovních soutěží 

vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ČR. 

5. 16 Spolupráce AŠSK ČR se sportovními svazy 

Vlastní činnost Asociace souvisí s partnerskýnů stranami, mezi které patří tyto svazy: 

• Český atletický svaz - spolupořadatelství v atletických soutěžích: CORNY 

středoškolský atletický pohár, podpora školních atletických soutěží 

• Česká florbalová unie - spolupráce při školních soutěžích florbalu 

• Český svaz házené - Novinářský kalamář, soutěž základních škol 

• Český svaz nohejbalu - spolupráce při školních soutěžích 

• Český svaz orientačního běhu- spolupráce při organizace soutěže škol 

• Český volejbalový svaz - spolupořadatelství soutěže 3+3 pro III. kategorii ZŠ 

• Českomoravský fotbalový svaz - organizace ll. ročníku fotbalové soutěže 

McDonald' s Cup pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ 

Na základě zjištěných skutečností, můžeme konstatovat, že AŠSK ČR pomáhá hledat 

sportovní talenty ve školských zařízeních, tím pomáhá svazům při výběru budoucích 

vrcholových sportovců. 

5. 17 Činnost, postavení, podmínky ŠSK AŠSK ČR na školských 

zařízeních 

Návratnost dotazníků na výše uvedené téma, byla 37%. Těchto 37% jsem stanovil jako 

výchozích 100% pro hodnocení jednotlivých otázek. Sečtením odpovědí Ano nebo Ne 

jsem vypočetl % u jednotlivé otázky. Vyhodnotil jsem každou otázku zvlášť a 

jednotlivé otázky jsem rozdělil do okruhů, podle smyslu zadání otázek. Podle % mě 

vyšel logicky výsledek. 
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Z tabulky a% vyjádření nejhůře dopadla finanční podpora ve školních sportovních 

klubech, ohodnocení dobrovolné práce vedoucích klubů a kroužků, i když podpora 

vedení školy je skoro 100%. Vedení poskytuje pravděpodobně podporu morální, 

neziskovou, ve formě bezplatného užívání tělocvičen a zařízení (tak jak jsem se 

dozvěděl z rozhovorů). 

Velice dobře dopadl zájem dětí o sportovní činnost na školách, i když je tato činnost 

vykonávána po vyučování, tak jak si to Asociace představuje. 

Asi nedostatečně byla zvolena zkratka v otázce o DVPP, i když mně bylo řečeno, že 

učitelé vzhledem k tomu, že by se měli neustále vzdělávat, měli by vědět, že zkratka 

DVPP znamená: Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Odpovědi "ano" byly 

pouze v necelé polovině dotazovaných. 

Tato anketa byla prozatím zkušební, ale vůbec bych nevylučoval, že její zdokonalení a 

následné statistické vyhodnocení podle pravidel, by bylo přínosem pro Asociaci, která 

by touto formou dostala odpovědi na otázky, které ji zajímají a mohla by svůj zájem 

soustředit na základní složky AŠSK ČR školní kluby, na kterých veškerá činnost 

Asociace "stojí". 
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6 DISKUSE 

Diplomová práce je prvním dokladem o historii a výyoii této sportovní organizace. 

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné historické oficiální materiály, které by 

popisovaly hlavně důvody vzniku a postupný vývoj Asociace, měl jsem ztíženou úlohu 

a velmi pomalu jsem se v problematice orientoval. 

AŠSK ČR zveřejňovalo v průběhu let pouze prezentační materiály, poslední k 15. 

výročí založení organizace, obsahující stručné charakteristiky, statistiky, které 

vypovídají hlavně o počtech členů, soutěží, ale k analýze organizace se zatím nikdo 

nepostavil, nebyla nikdy celistvě vypracována. 

Diplomová práce je založena na postupném studiu a třídění zápisů zjednání výkonného 

výboru, sněmovních materiálů a výročních zpráv, dokumentů, které vyžadovala měnící 

se legislativa a zákon, včetně studia vnitřních dokumentů - směrnic, (,,manuálů") 

Veřejně prospěšných programů na daný školní rok (kalendář soutěží) atd. 

Ne vždy byly písemné materiály zachovány v časovém sledu a někdy byly "nečitelné", 

protože byly psány zkratkovitě - heslovitě (význam mají pro ty, kteří byli uvnitř 

organizace). Ne vždy se dalo porozumět významu záznamů z jednání, což velice situaci 

komplikovalo, protože bylo těžké si dělat ucelený názor. Pro pochopení některých 

souvislostí, byly velmi důležité rozhovory, které jsem absolvoval, ať osobně, 

v písemné formě nebo telefonicky. Na základě rozhovorů jsem precizoval názory na 

vývoj organizace a s tím také souvisely výsledky analýz. 

Názor na budoucnost spolkoyých organizací v oblasti sportu 

Na základě těchto poznatků můj názor na postavení spolkových sportovních organizací, 

v tomto případě Asociace školních sportovních klubů České republiky, není 

optimistický. Myslím, že její postavení nezávisí na vlastní činnosti, její atraktivní 

nabídce, na jejím sportovního zázemí, odborných zdatnostech osobností, které se věnují 

dětem a mládeži na školách, ale hlavně závisí na zvyšování finanční náročnosti, která 

provází činnost školních sportovních klubů Asociace a jí podobných občanských 

sdružení. 

Ne všechny spolkové organizace, sportovní kluby se umí dnes vyrovnat s problémy, 

převážně fmančními a personálními a to se odráží na jejich činnosti. 
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Otázka podpory sportu pro všechny, pro občanská sdružení včetně Asociace, je právně 

ošetřena, ale skutečnou výši státní finanční podpory AŠSK ČR, nám napověděla až 

analýza jej fho finančru'ho zabezpečení. 

V dnešní době finanční zdroje poskytované organizačním článkům Asociace z centra 

zdaleka nestačí na činnost klubů, okresních a krajských rad. Tyto složky by měly být 

samostatné a postarat se sam~ o finanční zajištění vlastní činnosti. Asociace je k tomu 

vychovává, protože si umí spočítat, že státní příspěvky, které AŠSK ČR dodnes 

přiděluje nižším článkům, se mohou v budoucnu ve své výši lišit a nemusí být na 

činnost dostačující. A na nestátní, "sazkové" finance Asociace v posledních 9 letech již 

nedosáhla. 

Kluby, okresy, krajské rady si již dnes žádají sami o příspěvky obce, města a krajské 

úřady, hledají sponzory. V tomto "nahrály" Asociaci (a to v dobrém smyslu slova), 

změny ve státoprávním uspořádání a změny v kompetencích, které v souvislosti se 

zřízením krajů vznikly. 

Na základě uveřejněných výsledků financování AŠSK ČR mohu konstatovat, že 

z celkových nákladů přímo nebo nepřímo bylo v roce 2007 použito na zajištění 

činnosti nižších článků méně finančních prostředků než v letech minulých. Stoupají 

náklady na provoz pracovišť a na mzdy a odvody zaměstnancům (vývoj nárůstu 

spotřeby). 

Pomůže hlavně klubům vybírání členských příspěvků, z kterých mohou hradit položky, 

na kterých se výbor klubu usnese, nemusí je zdaňovat a mohou mít fmanční krytí 

nákladů spojených s činností klubu (jízdné, startovné na soutěže, ceny apod.). Pro 

tělocvikáře to je administrativní zatížení a to je odrazuje. Tudíž raději členské 

příspěvky nevybírají (viz anketní dotazováru'). 

A jak bude hodnocena důležitost postavení sportu v životě děti a mládeže vládními 

činiteli a rozhodujícími státními orgány? Bude záviset na Všesportovním kolegiu České 

republiky, které je dobrovolným seskupením jedenácti sportovních svazů a spolků, 

zastupuje 2 miliony sportujících občanů všech věkových kategorií a vznáší požadavky 

sportovního prostředí vůči státní moci výkonné a zákonodárné. 

Zastoupením Asociace v Kolegiu, by AŠSK ČR mohla mít aspoň malou jistotu, že i o 

jejich požadavcích bude ve vládě jednáno. Týkají se požadavky prosazované Kolegiem 
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ve vládě také občanského sdružení AŠSK ČR, potažmo situace ve školním sportu. Jako 

příklad uvádím úryvky ze zápisů zjednání Kolegia koncem roku 2007, uveřejněného na 

internetu. Řeší Kolegium problémy školního sportu? 

VŠESPORTOVNÍ KOLEGIUM ČESKÉ REPUBLIKY 

!.!• 
o • ~· •

··~·,-···~.-.·. 
I U .-t 
,::~ I ~Y, 
·t : 

Je členství AŠSK ČR ve Všesportovním kolegiu České republiky pouze prestižní 

záležitosti? Mají členové Kolegia podobné problémy, nebo je Asociace osamocena. 

• Ing.Mgr. Ertl poukázal na to, že novým loterijním zákonem může dojít 

k podstatnému snížení výtěžku nebo i k pádu a.s SAZKA. Potom poklesne 

významně podpora sportu a spolky vč. akcionářů budou důrazně požadovat 

prostředky na MŠMT. Dále upozornil na snahu jiných neziskových organizací 

vytvořit z výtěžků loterijních společností fond pro podporu celého neziskového 

sektoru, což považuje ze velmi nebezpečné. Dále poukázal na nejasné odvody 

výtěžku jiných loterijních společností a navrhl snažit se získat zákonem od nich 
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podporu sportu. Zpochybnil ustanovení zákona, kde odvod na kraje z výtěžku nad 

1 mld. Kč je 24%, u nižšího výtěžku je 13%. Jiné loterijní společnosti umí svou 

činnost rozdělit do dceřiných společností, a dostanou se pod hranici 1 mld. 

• Rok 2007 lze hodnotit jako velmi úspěšný. Při pominutí běžné činnosti kolegia 

bylo dosaženo prosazení dvou závažných zákonů. Zákon o účetnictví a zákon 

odstraňující povinnost uvádět u názvu TJ/SK ještě "občanské sdružení" nebo 

zkratku "o.s." Oba tyto zákony významně usnadňují práci TJ/SK, kde se na jejich 

činnosti velkou měrou podílejí dobrovolní pracovníci. 

[ www.vsesportovnikolegiumcr.cz, 2007] 

Tady se otevírá možnost pomoci Asociaci školních sportovních klubů ČR. Všesportovní 

kolegium České republiky by mohlo zvážit pomoc, jak prosadit požadavky učitelů a 

vedení škol, týkající se opětného zavedení 3 hodiny tělesné výchovy do rozvrhu a 

začleněni vedení školního sportovního klubu do pracovního úvazku, včetně jeho 

fmančního krytí. Kolegium by mohlo na řešení problému participovat s ministerstvem 

školství. 

Členové sněmu, zástupci okresních a krajských rad AŠSK ČR, již v roce 1998 zadali 

výkonnému výboru úkol řešit tuto situaci na MŠMT, ale tomuto volenému orgánu se jej 

do r. 2007 nedaří plnit. 

Porovnání podmínek, za jakých fungují podobná sportovní sdružení v zahraničí 

s Českou republikou, by určitě bylo také zajímavé (i za předpokladu, že student FTVS 

na stáži např. ve Francii, Belgii se pokusí seznámit se s podobnou organizací, působící 

ve školním sportu). 

Za období patnácti let činnosti AŠSK ČR se v našem státě vystřídalo od června 1990 do 

roku 2008 osm ministrů školství (Petr Vopěnka, Petr Piťha, Ivan Pilip, Jiří Grůša, 

Eduard Zeman, Petra Buzková, Miroslava Kopcová, Dana Kuchtová). Současný, devátý 

ministr školství od sametové revoluce, Ondřej Liška, je věkem jedním z nejmladších 

ministrů. Podle výpovědí respondentů základní a střední školství doufá, že jej nápor 

práce a problémy ve školství "nesemelou" a bude se snažit řešit i otázky školní tělesné 

výchovy (výše zmíněné úvazky, finanční ohodnocení, těm kteří se dětem věnují ve 

volném čase atd.). Uvedená fluktuace na ministerstvu školství, na kterém je Asociace 

finančně závislá, nepřináší stabilitu jejího fungování. 
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Dovolil jsem si zmínit tyto názory, které se objevily při hovorech s pracovníky nebo 

činovníky Asociace a podle mne odráží klima v Asociaci. 

V řízení sportovních soutěží byl vybudován efektivní systém, pevná organizační 

struktura. Jsou realizovány stále nové projekty s partnery (McDonald' s, SVUS Pharma, 

Česká vendingová asociace, Nestlé), které finančně pomáhají příslušným sportům. 

Soutěže, ať postupové, nepostupové, jednorázové akce, setkávání ŠSK z blízkého okolí, 

setkávání učitelů jsou motivujícím prvkem činnosti. Pro ty šikovnější je motivem 

postup a účast na republikové finále, pro středoškoláky s následným výjezdem do 

zahraničí. Finanční podmínky pro účastníky na soutěžích, pokud se nedostanou až do 

"republiky" je nijak nezatěžuje, nehledě na to, že školy případné startovné na 

sportovních soutěžích mohou za sportovce zaplatit například z prostředků sdružení 

školy nebo ze sponzorských peněz. Za účastnický poplatek na republikovém finále od 

školního roku 2007/2008 zaplatí sportovec i doprovod jednorázovou částku 200,- Kč. 

Účastníkům je ale hrazena strava, ubytování i jízdné. Asociace se ve výši členských, 

účastnických nemůže srovnávat s jinými občanskými sdruženími, které působí ve 

sportu. V každém jiném sportovním sdružení platí rodiče za děti částky i 1.500,- za 

čtvrtletí (viz ceníky těchto zařízení). Člen klubu AŠSK ČR má každoročně zaplatit 

symbolickou 1,-. Bude moci Asociace tyto výhody svým členům poskytovat i nadále? 

Členská základna AŠSK ČR je tvořena kluby ve všech okresech České republiky, tvoří 

ji 2 855 školních sportovních klubů, s celkovým počtem 249 990 sportovců a trenérů 

(učitelů). Je čtvrtým nejrozsáhlejším sportovním občanským sdružením v ČR (za 

ČSTV, ČOS a ČASPV). Za období 15 let se Asociace nepotýkala s výrazným poklesem 

členské základny. Největší nárůst v počtu zaregistrovaných školních klubů byl 

v prvních pěti letech. Členská základna je ustálená, zanikající kluby, jsou ze škol, které 

se většinou slučují v místě působnosti. 

Pro přidělování dotací okresním a krajským radám Asociace má význam počet 

zaregistrovaných klubu, ne počet členů. Každoročně se kluby hlásí k činnosti 

odevzdáním tkz. "hlášenky". Výkonný výbor podle "pracujících" školních sportovních 

klubů přiděluje, podle platného klíče, schváleného výkonným výborem, finanční dotaci 

okresům a krajům AŠSK ČR. 

Lidský faktor. Mnozí učitelé, trenéři a rodiče si neuvědomují důvody vzniku AŠSK ČR 

a její potřebnou funkčnost a důležitost. Ve školních sportovních klubech se věnují 
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dětem a mládeži, protože se jim povolání stalo posláním. Jejich vlastní činnost je 

uspokojuje, a proto se školákům věnují. Neptají se jakou dostanou finanční odměnu. 

Pracují dobrovolně. 

Na školních sportovních klubech, na dobrovolných pracovnících na jednotlivých 

stupních organizační struktury a vedení Asociace školních sportovních klubů České 

republiky závisí, zda si v budoucnu udrží své postavení ve sportovním prostředí a 

naopak. Jsou to spojené nádoby, které vzájemně ovlivňují funkčnost AŠSK ČR a musí 

spoléhat na vzájemnou součinnost. Při rozhovorech se objevil názor, že budoucnost 

Asociace je v systematickém zdokonalování organizační struktury a v maximální 

podpoře školních sportovních klubů, nejnižších organizačních článcích tohoto 

občanského sdružení. 
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7 ZAVER 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že při zadávání diplomové práce jsem si neuvědomil1 
jaké množství informací mě čeká. Bylo celkem složité se vyrovnat se zadaným úkolem. 

Nepředpokládal jsem, že budu muset ustoupit od svého prvotního záměru. Musel jsem 

se zaměřit pouze na rámcovou analýzu zkoumaných aspektů. Provést podrobný výzkum 

nebylo uskutečnitelné, přesto všechny události a změny v AŠSK ČR, které proběhly v 

období 15 let, jsem se snažil zachytit a podle svých možností, jsem zadaný úkol splnil. 

Musel jsem se některým okruhům, které jsou uvedeny v kapitolách, věnovat pouze 

povrchně. 

Každá kapitola by mohla být v budoucnu samostatným tématem projektu, tématy 

diplomové práce. Věřím, že moje práce, a v ní demonstrované materiály, k tomu 

pomohou. 

Vědomosti a zkušenosti některých osob mě osobně obohatily, získal jsem informace, ke 

kterým bych se za jiných okolností nedostal a uvědomil jsem si, že práce učitelů a 

trenérů na školách, kde působí školní kluby AŠSK ČR, je nezastupitelná. Zrovna tak 

činnost osob, dobrovolných pracovníků, kteří jsou spjati s činností AŠSK ČR od jejího 

založení až po dnešek, např. p. Zdeňka Jadvidžáka, Miroslava Smažíka, Zdeňka Alta, 

Oty Duška, Ivany Černohorské, Slávka Soustružníka, Pavla Sochorka, Ludvíka Filipa, 

Petra Bažanta a Antonína Slezáka. Považuji jejich jména zmínit, protože svojí prací 

ovlivňují činnost AŠSK ČR nejen na svých školách, ale i v rámci krajů České 

republiky. S některými z nich, které jsem jmenoval, jsem měl možnost se setkat osobně 

(organizace Tělopraha 2004, Exucutive Comitee 2005, administrativní práce na 

sekretariátu od r. 2004 - r. 2007) a myslím, že mohu říci, že tvoří ukázkový vzorek 

učitelů Asociace. 

Klíčovými slovy, kterci. provází diplomovou práci; ji ukončím: Asociace školních 

sportovních klubů České republiky, školní sportovní kluby, volný čas dětí a mládeže na 

základních a středních školách, dobrovolná činnost. 

Mohu konstatovat, že tato organizace spjatá se sportovní činností na školách Je 

nenahraditelnou, právě pro svoji zásadní odlišnost moderním pojetím činnosti. Asociace 

má možnost přímo působit na děti a mládež na základních a středních školách, kde 

vyvíjí sportovní činnost učitelé a trenéři se "svými" žáky a studenty, na "svých" 

školách, v 67% ve volném čase, dobrovolně. 
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8 SEZNAM PRILOH 

4 METODOLOGIE 
4.1 Organizace výzkumu 

Příloha 4. 1. 1 Otázky na respondenty 

Příloha 4. 1. 2 Anketa "Činnost, postavení, podmínky ŠSK AŠSK ČR na 

školských zařízeních" 

5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5. 4 Klíčové změny v základních dokumentech 

Příloha 5. 4. 1 I. stanovy, schválené ustavujícím sněmem 2. října 1992 

Příloha 5. 4. 2 VL Stanovy, schválené ustavujícím sněmem v r. 2005 

v v v 

5. 7 Clenská základna ASSK CR 

Tabulka 5. 7. 1 Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR podle roku 

založení 1992 - 2000 

Tabulka 5. 7. 2 Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR v jednotlivých 

typech školského zařízení k 31. 12. 2000 

Tabulka 5. 7. 3 Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR k 31. 12.2000 

na jednotlivých typech školských zařízení a % vyjádření 

zapojenosti 

Tabulka 5. 7. 4 Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR podle roku 

založení 1992 - 2005 

Tabulka 5. 7. 5 Vyjádřen celkový počet školních sportovních klubů AŠSK ČR 

od r. 1992 - 30.6. 2007/poměr přihlášených klubů a 

pracujících 

Tabulka 5. 7. 6 Stav členské základny k 31. 12. 2007 - 15let trvání Asociace 

školních sportovních klubů České republiky (v textu) 

114 



5. 8 Soutěžní aktivity - postupové soutěže 

Tabulka 5. 8. 1 Šk.r. 1998/1999. Celkový počet soutěží, družstev a celkový 

počet účastníků v jednotlivých regionech 

Tabulka 5. 8. 2 Šk. rok 199811999.% vyjádření účasti na sport. soutěžích 

podle kategorie ZŠ a SŠ 

Tabulka 5. 8. 3 Šk. rok 1999/2000. Celkový počet soutěží od okresního kola 

výš, počet družstev a účastníků 

Tabulka 5. 8. 4 Šk rok 1999/2000. Účast na soutěžích podle kategorie 

startujících (I. a II. stupeň základních škol a střední školy,% 

vyjádření z celkového počtu uskutečněných soutěží 

v daném školním roce) 

Tabulka 5. 8. 5 Celkový počet soutěží a počet družstev, účastníků 

v okresních a regionálních kolech soutěží AŠSK ČR, % 

nárůst (v textu) 

Tabulka 5. 8. 6 %zastoupení ZŠ a SŠ,% nárůst (v textu) 

Tabulka 5. 8. 7 Šk. rok 2001/2002. Počet sportů v kategorii ZŠ a SŠ, 

konání krajského finále, počet kvalifikací, počet 

uskutečněných republikových finále 

Tabulka 5. 8. 8 Pohár AŠSK ČR v daném sportu a kategorii kvalifikací, 

počet uskutečněných republikových finále 

Tabulka 5. 8. 9 Šk. rok 2001/2002. Počet záznamů v jednotlivých krajích 

(v textu) 

Tabulka 5. 8. 10 Šk.rok 2003/2004 - 2007/2008. Počet záznamů příslušného 
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sportu, který je pěstován v daném čase celorepublikově, 

k němuž se hlásí více než 5% školních sportovních 

klubů AŠSK ČR 

Tabulka 5. 8. ll Šk rok 1996/1997 - 2006/2007. Přehled uskutečněných 

soutěží (záznamil) zúčastněných družstev a počet 

účastníků (graf v textu) 

Tabulka 5. 8. 12 Šk.rok 1993/1994 - 2009/200, v kategoriích Z Š a 

SŠ, od okresních kol až po republiková finále 

AŠSK ČR 

Tabulka 5. 8. 13 Četnost = počet uskutečněných soutěží v daném sportu 

(pouze v textu) 

5. 1 O Mezinárodní federace školního sportu - I.S.F. 

Příloha 5. 10. 1 Účast školních družstev Asociace škohúch sportovních klubů 

České republiky na soutěžích Mezinárodní federace 

školního sportu od r. 1993 do r. 2007. 

Příloha 5. 10. 2 Mezinárodní soutěže ISF pořádané AŠSK ČR na území České 

republiky od r. 1997 do r. 2008. 

5. ll Centra sportu 

Tabulka 5. ll. 1 Aktualizace po výběrovém řízení v červnu 2007. 

Příloha 5. ll. 2 Přehled ŠSK v projektu Centra sportu AŠSK ČR v roce 2007 

řazeno podle krajů). 

5. 13 Vzdělávací činnost 

Příloha 5. 13. 1 Nejvýznamnější události v AŠSK ČR v roce 2007 - přehled 
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8. 1 Znění příloh 
Při1oha 4. 1. 1 Otázky na respondenty 

Respondenti: 

PaedDr. Jaroslav Koukal, generální sekretář AŠSK ČR, PhDr. Jan Pyš, CSc. 

(nyní v důchodu), jeden ze zakládajících členů přípravného výboru, později 

generální sekretář AŠSK ČR, PaedDr. Ladislav Petera, CSc. metodik AŠSK 

ČR, Mgr. Tomáš Veselý sekretář AŠSK ČR, Mgr. Zdeněk Jadvidžák -

sekretář Jihomoravského a Zlínského kraje, PaedDr. Petr Vykoukal MŠMT 

ČR. 

1. Co bylo důvodem, nebo jaké zásadní události, dle Vašeho názom, 

ovlivnily vznik AŠSK ČR? 

2. Podle jakého vzoru byla vytvořena organizační struktura AŠSK? 

3. Byl vznik AŠSK ČR podporován ze strany státních organizací, 

bylo komplikované vznik AŠSK ČR prosadit? 

4. Co považujete za úspěch AŠSK ČR a naopak za neúspěch? 

5. Proč není AŠSK ČR akcionářem Sazky? 

6. Jakou předpokládáte budoucnost AŠSK ČR? 

7. Jak hodnotíte nárůst/pokles účasti žáků na soutěžích a co tento jev 

ovlivňuje? 

8. Jak hodnotíte spolupráci s ostatními občanskými sdruženími 

působících ve sportu? 

9. Je členství AŠSK v ISF přínosem pro organizaci? 

10. Z pohledu metodika v jaké činnosti vidíte budoucnost AŠSK ČR? 

ll. Co považujete za největší úspěch v činnosti AŠSK ČR? 

12. Jakým způsobem je financováno AŠSK ČR, a stačí tyto zdroje na 

činnost celé organizace? 

13. Jsou financovány sekretariátem nejnižší články AŠSK ČR- kluby 

na školách? 
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14. Jak důležité je členství AŠSK ČR v ISF? 

15. Jak se AŠSK ČR integrovala během lSti let do sportovního 

Prostředí v ČR- jakou zaujímá pozici dnes? 

16. Měl vznik AŠSK ČR pozitivní vliv na sportování dětí? 

17. Je Vaše krajská rada dostatečně fmancována z ústředí? 
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Příloha 4. 1. 2 Anketní dotazování: "Činnost, postavení, podmínky ŠSK AŠSK 

ČR na školských zařízeních" 

Účast anketního dotazování: Základní školy 54% 
s v dní "k 1 46o/i tře s oly o 

Znění otázky : Odpověď' Odpověd'NE 

ANO% % 
1. ŠSK vyvíjí činnost Pravidelně Nepravidelně 

71 29 
2. Mají žáci o sport zájem 96 4 
3. Vyvíjíte činnost po vyučování 67 23 
4. Vyvíjíte činnost v So nebo Ne 27 73 
5. Jste informování o akcích okresní rady 100 o 
6. Zúčastňujete se akcí pořádaných okresní 64 36 

radou 
7. Vedení školy podporuje činnost klubu 98 2 
8. Spolupracují rodiče jako trenéři 14 86 
9. Vybíráte členské příspěvky 46 54 
10. Tyto příspěvky použijete na: 
a. Odměny vedoucím kroužků 4 96 
b. Startovné na soutěžích 5 95 
c. Uhradu jízdného na soutěže 4 96 
d. Vybavení klubu sport. materiálem 15 85 
e. Ceny do soutěží 6 94 
f. Pronájmy tělocvičen 1 99 
ll. Přispívá vaše okr. rada na činnost klubu 54 46 
12. Je činnost klubu podporována sponzory 23 77 
13. Víte, že AŠSK CR pořádá kurzy DVPP 42 58 
14. Zúčastnila se vaše škola republik.finále 56 44 

Příloha 5. 4. 1 I. stanovy, vloženo 

Při1oha 5. 4. 2 VI. stanovy, vloženo 
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VGť 1- {tt;tJ~ .92-]: 
Příloha 5 . 4. 1 Registrace proved~n-a 

d ne -···-···-!._f!2 .. -f ,j !!~ 

Stanovy Asociace školních sportovních klubů v Čechách a n 

Čl. l 

Všeobecná ustanov~ní 

1 . Asociace Škblních sportovních klubó ~ Čechách a na Morav~ 

/d3le AŠSK/ je nepolitickým a dobrovolným sdružením žákó, 

pedagogó /zam~stnancó/ základních a středních Škol a škol 

ských zařízení v Čechách a na Morav~ a občanó, v jejichž 

zájmu je podporovat, organizovat a rozví j et sportovní čin

nost d~tí a mládeže na školách. 

2. AŠSK je samostatným právním subjektem. 

3. Školní spor~ovní kluby mohou na základ~ registrace požádat 

o vlastní právní subjektivitu. 

4 . SÍdlem AŠSK je Praha. 

Čl. 2 

Hlavní úkoly 

l. AŠSK zastupuje společné zájmy členů. 

2. Zabezpečuje různé formy sportovních aktivit d~tí a mládeže . 
~P školách a školských zařízeních mimo vyučování . 

3. Koordinuje a organizuje sportovní sout~že d~tí a mládeže 

v Úzké spolupráci se sportovními svazy a jinými občanskými 

sdruženími. 

4. Popularizuje sport mezi d~tmi a mládeží, prohlubuje jejich 

zájem o sport, působí na dodržování principů fair plaÝ. 

S. Spolupůsobí při výchově mládeže v duchu olympijské myšlen

ky a podporuje rozvoj .hnutí "Sport .pro všechny". 

6. Zastupuje českomoravský sport na školách v mezinárodním sty

ku a reprezentuje ho v International School Sport Fedaration. 

7. Při pln~ní úk6lů a cílů, vyplývajících ze zam~ření Asociace 

spolupracuje AŠSK s příslušnými státními orgány, instituce

mi a orga n izacemi u nás i v zahraničí. 
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3. V případě potřeby se vytvoří mezi okresy a 

ní a organízačí regionální mezistupeň - oblastní 

asociace §kolních sportovních kl~bO. 

4. Nejvyšším orgánem AŠSK je jeho sněm .. Schází se jednou za 

pě t let. V prOběhu funkční~o období a na řešení zásadních, 

mimořádných a specifických otázek je možné svolat konferenci 

ASŠK. Sněm schvaluje stanovy, program a další r ozhodující 

dokumenty. Volí výkonný výbor a revi~ní komisi. 

5. Sněm nebo konferenci AŠSK svolává výkonný výbor /resp. pří

pravný výbor/. 

6. Sněm má právo rozhodnout o zániku AŠSK. Aby bylo rozhodnu~í 

sněmu nebo konference platné, je potřebný souhlas nadpolovič

ní většiny přítomných delegátů. 

7. Me z i zasedáními sněmu řídí a zabezpečuj e činnost AŠSK výkonný 

výbor. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu a zřizuje 

nezbytný aparát. Výkonný výbor AŠSK s i na plnění specifických 

Úkolů móže zřizovat odborné komise. 

8. Výkonný .výbor AŠSK je oprávněný rozhodovat o všech otázká~h, 

které nejsou svěřené do výlučné pravomoci sněmu. 

9. Výkonný výbor AŠSK nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni 

jednat jménem Asociace. 

čl. 5 

Hospodaření a majetek 

1. Zdrojem majetku a finanČnÍch prostředků AŠSK JSOU předev

ŠÍm příspěvky z výnos ů podniku Sazka, příspěvky ze státního 

rozpočtu ČR, příjmy z vlastní podnikatel s ké činnosti a další 

příspěvky a dary . . 

2. Zásady hospodaření AŠSK s tanovuje jeho snem. Každoroční r~zpočet 

schvaluje výkonný výbor. 

3. Revi zní . komise vykonává pravidelnou kontrolu hospdodaření 

AgSK ve smys l u všeobecně platných předpisů a schválených 

z ásad. 



Příloha s. 4. 2 

Yscf-~.- -12 f t?:;/!.2 -'L---
změna stanov vzata na vědomi 
dne: ./!l. Ý. · .:2t7tl6 

STANOVY 
'V 

AsociAcE SKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBů 
'V 

CESKÉ REPUBLIKY 

Název občanského sdružení: 

Asociace školních sportovrúch klubů České republiky 

Zkratka: 

AŠSKČR 

Působnost: 

Sdružuje právnické a fyzické osoby za plnění zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů a vyvíjí svou činnost na území České republiky. 

Sídlo občanského sdružení: 

Praha 6 - Veleslavín, J osé Martího 31 

Obsah stanov: 

I. Základní ustanovení, poslání a úkoly 

II. Členství 

m. Organizační jednotky a orgány 

N. Právrú postavení a majetek 

V. Ustanovení přechodná a závěrečriá 



5. Práva členů AŠSK ČR 

a) zúčastňovat se činnosti AŠSK ČR, jejích soutěží a organizovaných akcí a podílet se na 
výhodách, poskytovaných členům AŠSK ČR, 

b) uplatňovat svoje názory, připomínky ·a návrhy k činnosti orgánů AŠSK ČR, vyžadovat 
informace o jejich činnosti, hospodaření apod .. , 

c) navrhovat a volit zástupce do orgánů AŠSK ČR. 

6. Povinnosti členů AŠSK ČR 

a) plnit úkoly, vyplývající ze stanov, usnesení, programu a plánů činnosti orgánů AŠSK ČR, 

b) aktivně se podílet na činnosti AŠSK ČR na všech stupních, zapojovat se do podpory, 
organizování a rozvíjení tělovýchovy a sportu na školách a ve školských zařízeních, zastupovat 
a hájit zájmy AŠSK ČR v místě svého působení, 

c) řádně platit stanovené členské příspěvky. 

7. Členství v AŠSK ČR zaniká 

a) vystoupením fyzické nebo právnické osoby na základě jejího písemného oznámení, 

b) vyloučením sněmem AŠSK ČR, dopustí-li se v člen jednání, které je y rozporu se Stanovami 
AŠSK ČR nebo je neslučitelné s členstvím v ASSK CR, 

c) vyškrtnutím (úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby), 

d) zánikem AŠSK ČRjako právnické osoby. 

8. Práva a povinnosti členů AŠSK ČR uskutečňují jejich oprávnění zástupci v orgánech AŠSK ČR, 
nebo přímo členové AŠSK ČR v místě a rozsahu své působnosti. 

ČI.Ill. 
Organizační jednotky a orgány 

I. Organizačními jednotkami AŠSK ČR jsou školní sportovní kluby (ŠSK), okresní nebo okrskové 
rady (OR) a krajské rady (KR). 

2. Orgány AŠSK ČRjsou 

a) revizní komise (RK), 

b) rada (R), 

c) výkonný výbor (VV), 

d) výroční konference (VK), 

e) sněm. 
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9. Pokud sněm nerozhodne jinak, plní Výkonný výbor AŠSK ČR zejména tyto 

a) k zabezpečení svých pravidelných administrativních a hospodářských fu cí 
aparát a řídí jeho činnost, 

b) zajišťuje operativní plnění plánu práce a rozpočtu v rámci schválených zásmt-o&e~Yd 
a realizuje další úkoly v souladu s usneseními sněmu, 

c) reprezentuje AŠSK ČR při jednání s orgány státní správy, obcemi a městy a dalšími občanskými 
a politickými institucemi, 

d) připravuje pro orgány AŠSK ČR zprávy, informace a návihy, týkající se plánu práce a rozpočtu, 

e) svolává sněm podle Stanov AŠSK čR., a to písemným sdělením členským subjektům, 
prostřednictvím krajských a okresních rad, 

f) rozhoduje o pracovně právních otázkách pracovníků AŠSK ČR, 

g) zajišťuje archivaci a dokumentaci všech důležitých materiálů a listin i ekonomické povahy, vede 
evidenci členských subjektů s počty členů, rozhoduje o kolektivním členství a navrhuje čestné 
členství v AŠSK ČR, 

h) vytváří funkce porádců Výkonného výboru AŠSK ČR s hlasem poradním, 

i) na řízení specifických oblastí jednotlivých sportů a pohybových činností, soutěží a řešení 
dalších otázek zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy. 

10. Výroční konference AŠSK ČR se s hlasem rozhodujícím účastní Výkonný výbor, Rada a Revizní 
komise AŠSK ČŘ. V roce, ve kterém se nekoná sněm, schvaluje výroční konference zprávu 
o činnosti za předchozí rok ·a rozpočet AŠSK ČR na příslušný rok. Řídí se především Stanovami 
AŠSK Č~ platnými právními předpisy a Jednacím řádem Výroční konference, který sama 
schvaluje. 

ll. Sněm je nej-ryšš~ orgánem AŠSK ČR Schází se nejméně jednou za dva roky. Řídí se především 
Stanovami ASSK CR, platnými právními předpisy a Jednacím řádem Sněmu, který sám schvaluje. 

a) Právo účasti na sněmu s hlasem rozhod~ícím má j~den zvolený delegát z každé okr~sní rady 
J\ŠSK ČR a dále Výkonný výbor AŠSK CR, Rada ASSK ČR a Revizní komise AŠSK CR 

b) Mimořádný sněm svolává Výkonný výbor AŠSK ČR, pokud se na tom usnese, a dále tehdy, 
požádá-li o to alespoňjedna třetina členských subjektů nebo okresních rad. 

12. Do výlučné pravomoci sněmu náleží všechna rozhodnutí o zájmech a· potřebách AŠSK ČR, 
zejména pak : 

a) schvalovat hlavní směry a koncepci činnosti AŠSK ČR, 

b) schvalovat Stanovy AŠSK ČR, 

c) volit a odvolávat prezidenta, viceprezidenta, členy Výkonného výboru a členy Revizní komise 
AŠSKČR, · 

d) schvalovat zprávu o činnosti AŠSK ČR za uplynulé období (s výjimkou uvedenou 
v odst. 9 tohoto článku), 

e) schvalovat zásady hospodaření a rozpočet AŠSK ČR na následující období (s výjimkou 
uvedenou v odst. 9 tohoto článku), 

f) "schvalovat revizní zprávu, 
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4. O pohybu movitého a nemovitého majetku AŠSK ČR rozhoduje Výkonn 
v souladu se zásadami hospodaření. 

5. Zásady financování, hospodaření s finančními prostředky a rozpočet AŠSK ČR schvaluje sněm, 
a to zpravidla n11 jeden kalendářní rok. V roce, ve kterém se nekoná sněm, schvaluje rozpočet 
Výroční konference. 

6. Celkovými finančními prostředky AŠSK CR disponují jednotlivé orgány AŠSK ČR (VV, KR, 
OR a ŠSK) na základě přijatého rozpočtu příslušného orgánu takto : 

a) finančními prostředky~ přidělenými Výkonným výborem, disponují krajské rady, okresní rady 
a školní sportovní kluby podle zásad schválených sněmem a podle platných právních 
a ekonomických předpisů, 

b) fmančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem, získanými jinak, disponují krajské 
rady, okresní rady a školní sportovní kluby podle vlastních schválených zásad a podle 
platných právních a ekonomických předpisů. 

7. Majetek AŠSK ČR, zapůjčený (pronajatý) školnímu sportovnímu klubu, zůstává v případě zániku 
AŠSK ČR klubu, respektive škole, kde školní sportovní klub působil. O investicích ze státních 
prostředků rozhodne příslušné ministerstvo. 
Majetek okresních rad, krajských rad a republikové výkonné složky bude řešen rozhodnutím 
mimořádného sněmu. 

Čl. v. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tyto Stanovy schválil sněm AŠSK ČR dne 18.4.2005 a tímto dnem nabývají účinnosti. 

2. Ruší se Stanovy AŠSK ČR, schválené ustavujícím sněmem dne 2.10. 1992, registrované u MV ČR 
dne 11. 1. 1993 ajejich změněné verze, schválené sněmem 6. ll. 1993, 27. 1. 1997, 29. 3. 1999 
a 7. 4. 2003, registrované u MV ČR dne 26. 4. 1994,21 2. 1997, 1. 6. 1999 a 16. 6. 2003. 

3. K výkladu stanov je oprávněn Výkonný výbor AŠSK ČR. 
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5. 7 Clenská základna ASSK CR 

Zdroj: 

• manuál Sportovní soutěže AŠSK ČR a Veřejně prospěšné programy pro daný 

školní rok ... , šk. r. 2007/2008 

• zprávy z konaných sněmů a výročních konferencí AŠSK ČR od r. 1993 - do r. 

2007 

Tabulka 5. 7. 1 : Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR podle roku založen( 1992-

2000 

-Region 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Praha 12 24 ll 16 24 20 12 17 10 

Stf. Čechy 19 24 57 40 62 23 26 24 17 

Jižní Cechy 52 53 45 37 32 17 21 9 16 

Záp. Čechy 1 7 50 57 41 29 39 49 ll 

Sev. Cechy 42 25 45 33 42 35 39 28 10 

Vých.Cechy 27 58 76 54 60 36 29 23 - 1 

Již. Morava 31 116 87 69 75 56 34 49 12 

Sev.Morava 13 24 78 73 95 49 41 44 25 

197 331 449 379 431 265 241 243 100 

Tabulka 5. 7. 2 : Počty školních sportovních klubd AŠSK ČR v jednotlivých typech 

školského zařízení k 31.12. 2000 

Region ZŠ GY SOŠ sou DDM ZvŠ Jiné 

Praha 95 23 12 6 6 3 1 

Stfední Čechy 195 26 30 17 ll 12 1 

Jižní Čechy 178 26 37 23 10 7 1 

Západní Čechy 206 20 28 16 13 1 

Severní Čechy 200 26 35 22 6 10 

Východní Čechy 235 36 51 16 15 7 2 

Jižní Morava 363 51 64 34 10 5 2 

Severní Morava 301 40 51 29 7 9 5 

1773 248 308 163 78 53 13 

131 

Celkem 

146 

292 

282 

284 

299 

362 

529 

442 

2636 

Celkem 

146 

292 

282 

284 

299 

362 

529 

442 

2636 



Tabulka 5. 7. 3: Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR k 31.12. 2000 na 
jednotlivých typech školských zařízen( a % vyjádření zapoienosti 

v AŠSK = počty zaregistrovaných školních sportovních klubů k 31. 12. 2000 
... celkem= celkový počet škol příslušného typu (zdroj Ústav pro informace ve vzděláváni) 
% = procentuální vyjádření členství v AŠSK ČR 

i 

i < I ::::::::oo 

>I 
i ~I ln 

I 

ll~ [ 
PHA 267 98 i 37 53 23 43 151 t8 I 24 16 6 38 487 I 145 

207 i 38 
I 

550 STC 33 ! 26 79 

JIC 323 185 I 57 26 ! 26 
I 

100 

141 

118 

47 i 66 

60 i 101 
I 

21 ll 52 745 291 

20 ! 10 i 50 487 281 

30 

39 

58 

ZAC 372 206 55 22 20 91 106 44 I 82 32 1 13 i 4t 532 I 283 53 

SEC 489 210 43 34 26 76 t67 s1 1 69 38 1 6 i 16 728 i 299 41 

VYC 672 242 i 36 
I 

44 I 36 82 205 67 62 47 ! 15 I 32 968 I 360 37 

JIM 942 368 I 39 66 i 51 77 304 I 98 I 64 65 10 I 15 13771 527 38 

SEM 857 I 310 I 36 56 I 40 I 71 237 I 80 I 66 54 ! 7 I 13 1204 i 437 36 

4472 11826 l 41 334 i 248 1 74 1429 1 471 1 65 293 1 78 i 21 6528 1 2623 40 
Zkratky, které se používají v dokumentech AŠSK ČR: PHA = region Praha, ZAC = Západní Čechy , 
JIM = Jižrú Morava, STC = Střední Čechy, SEC = Severní Čechy, SEM = Severní Morava, JIC = Jižní 
Čechy, VYC = Východní Čechy 

Tabulka 5. 7. 4 : Počty školních sportovních klubů AŠSK ČR podle roku založení 
1992-2005 ,_ 

~ 
...... - - - - .... - - w w w w w w 
\0 \0 'óC \0 \0 \0 \0 \0 = g = = = = \0 \0 \0 ~ \0 \0 \0 \0 = = e = = I:. w (M ~ C\ -.:1 QC \0 = .... w ~ Ul 

" 
HKR 2 22 33 32 36 22 18 ll -2 -1 4 9 6 189 

JIC 33 51 41 31 32 15 18 9 15 -3 10 10 2 -2 262 

JIM 3 74 65 41 40 33 20 25 7 13 4 5 -5 2 327 

KVA 1 o 23 28 14 12 16 25 6 1 2 -1 o o 127 

LIB 21 10 46 19 28 16 19 8 6 8 1 -1 1 1 183 

MSL 12 14 63 52 70 39 26 23 4 -2 9 o 3 4 317 

OLM 7 12 15 17 26 ll 15 27 17 9 5 3 3 o 167 

PAR 25 36 18 16 14 9 10 6 1 6 2 3 1 -2 145 

PHA 12 24 ll 16 24 20 12 17 10 -2 4 4 -ll 9 150 

PLZ o 7 27 29 27 17 23 24 5 3 3 3 4 1 173 

STC 19 24 57 40 62 23 26 24 17 13 15 10 6 -5 331 

UST 21 15 20 18 22 23 21 23 4 7 12 8 2 5 201 

VYS 21 24 21 19 12 14 ll 10 1 8 14 16 3 3 177 

ZLN 20 18 9 21 24 ll 6 ll 9 o 7 1 3 1 141 

197 331 449 379 431 265 241 243 100 60 92 70 18 14 2890 
--
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Tabulka S. 8. 3 : Šk. rok 1999/2000, celkový ooěet soutěží od okresního kola yýš, 
č t d v t úč t ík o po e ruzs ev a as m u 

Region Poéet soutéžt Počet Celkový poěet 
od okresniho kola výl družste~ úla!itnik.ů 

Jižn/Cechy 245 3 349 32 794 

Již.nl Morava 334 5 654 50122 

Praha 138 2 544 25200 

Seveml Cechy 294 4459 42 755 

Seveml Morava 311 3 836 50 741 

Stfednl Cechy 198 3 398 30138 

Východnl Cechy 370 5 144 49140 

Západnl Cechy 268 3 886 33 060 

.4$SK CR celkem 2158 32 270 313 950 
' -

Tabulka 5. 8. 4 : Šk rok 1999/2000. Účast na soutěžfch podle kategorie startujících 
I. a II. stupeň základních škol a střední školv. % vyjádření z 

ce lk éh čt k t č ě ' h těží d é šk I ' OV OPO u us u e n nvc sou v an m o mm roce 
Region I. stupeň ZS II. stupeň Střední Jkoly 

% % % 

Již.nl Cechy ll. 8 59.0 29.2 

Již.nl Morava 15.4 53. 1 31. 5 

Praha 1.6 80.6 17.8 

Sevem{ Cechy 12.9 68.4 18. 7 

Seveml Morava 18.2 45.5 36.3 

Stfednl Čechy 18.2 56.3 25.5 

Východnl Cechy 15.4 58. 7 25.9 

Zdpadnl Čechy 27.2 56. 7 16. 1 

A$SK éR k 30. 6. 2000 19.9 58.4 24.7 
·- -

Tabulka S. 8. S : Celkový počet soutěží a počet družstev, účastníků v okresních a 
regionálních kolech soutěží AŠSK ČR, % nárllst (v textu) 

Tabulka 5. 8. 6 : % zastoupen( ZŠ a SŠ, % nárůst (v textu) 
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Tabulka 5 8 8 · Pohár AŠSK ČR v daném soortu a katesmrii kvalifikací oočet . . . '2 

uskutečněných reoublikov ch finále 
Pof. 

Pohárová soutět Kat. z$ Kat. SŠ 
č. 

1. Eurotým X 

2. Pohyb. skladby X X 

3. Sport. gymnastika X X 

Pohárové soutěž.e konané ve spolupráci s ,jinými subjekty 

4. Pohár rozhlasu X 

5. Corny stledo§kol. atlet. Pohár X 

6. Závod miru nadiji X 

7. Novinářský kalamál (házená) X 

Celkem 6 3 
,_ - -- -

Tabulka 5. 8. 9 : Šk rok 2001/2002, počet záznamt\ v jednotlivých krajích: 
v textu 
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Tabulka 5. 8. 10: Šk rok 2003/2004-2007/2008, Počet záznamů příslušného sportu, 
kt ěst á d é ě I bl"k ě k ě ž hlá ' erv te Pt OV n V an m ase ce orepJJ I OV n mu se Sl 

vice než 5% školních ~ ortovních klubů A_S_SK__C_R 

S PO Rl 1003.104 SPORT 2004105 SPO.IU 2005/06 SPORT 2006.'117 SPORT 2007/08 

Flor bal 14% Florbal 1609 Flor bal 1812 I Florbal 1822 Florbal 1678 : 

Fotbal ~~~9 Fotbal 1.513 Fotbal 1:' !4 Fotbal 1720 Fotbal 1535 ' 

Atletika 1377 Atletika 1338 Atletika . 1474 Atleb"ka 1478 Atletika 1325 
-- -

Volejbal 1430 Volejbal 1344 Volejbal 1487 Volejbal .. 1496 Volejbal 1296 

Basketbal 1369 Buketbal 1243 Basketbal 1385 Buketbal 1388 Buketbal 1226 . 
Vybijenil 859 Vybljeú 945 Vybíjená 1076 Vybíjené 1076 Vybíjená 985 

Stolní tenis 866 Stolnl tenis 802 Stolní tenis ' 944 Stolní tenis 944 Stolnl tenis 805 
Pohybové 110 Pohybové 598 Pohybové 753 Pohybové 761 Pohybové 702 hry hry hry hry ltl)' 

Aerobic 683 Aerobic 701 Aerobic 808 Aerobic 810 Aerobic 665 
Sportovní 

110 
Sportovní 740 Sportovní 880 Sportowí 890 Sportovní 635 hry hry bl}'_ hry ltl)' 

Lyžovíinl 4.58 Lyžování 517 Lyžováni . 673 Lyžováni 680 Lyžováni 610 

Pi'ehazovaná 29 Pfehazova 447 Přehazova ,. 616 Přehazova 617 Pfehazova 590 ná ná ná ná 

Gymnast. 506 Gymnast 571 Gymnast. 627 Gymnast 628 Gymnast. 570 

Plavání 529 Plavání 506 Plavání 588 Plavání 589 Plavání 513 

~pih 12 ~pih 418 Šplh 541 ~pih 541 ~pih 426 

Posilova\nl 35 Posilov6ní 368 Posilování 487 Posilova\ní 477 Posilov6ní 382 

Ha\zena\ 297 Hbená 345 Házená 391 Hbed 393 Hbena\ 377 

Softball 400 Softball 336 Softball 420 Soflhall 423 Softball 370 

Nohejbal 29 Nohejbal 349 Nohejbal 441 Nohejbal 441 Nobejbal 363 

Turistika 439 Tnrlstika 379 Turistika 376 Turistika 3?6 Turiltlka 305 

~acby 77 ~achy 302 Šachy 351 šachy 356 šachy 283 
-

Ring o 17 Rln11o 200 Ring o 2!12 Rlngo .294 Rlngo 256 
Zdravotní 8 Zdravotní ::!16 Zdravotní 279 Zdravotní 

28ů 
Zdravotní 242 TV TV TV TV TV 

Cyklistika 239 Cyklistika 246 Cyklistika 276 Cyklistika 281 Cyklistika 235 
·-Netrad. Netrad. 121 Netrad. 213 Netrad. 214 Netrad. 226 Sporty Sporty Sporty Sporty Sporty 

Baseball 400 l Baseball 227 Baseball 25i Baseball 250 Baseball 2ll 
' 

Tanec 141 Tanec 163 Tanec 205 Tanec 204 Tanec 207 
·-Silový 14 Silový 

159 Silový I 'Jr! Silový 179 Silový 176 víceboj víceboj víceboj víceboj víceboj_ --
Hokej bal 133 Dokejhal 159 Hokej bal 227 Hokejbal 227 Hokejbal 175 
Orientaěnl 188 Orlentaění 155 Orientačnl 165 Orientaěnf 169 Orientační l72 běh běh běh běh bBt 

Voda\ctvl 5 Vodáctví l2J Vodáctví 179 Vodictvl 179 Vod:lctvl 168 

Lední hokej 151 Lední 174 Ledoí 179 Lední 177 Lední 163 hokej hokej hokeJ hokej 

Tenis 40 Tenla 133 Tenis ISS Tenis 182 Tenis 157 

Rekrealní Rekreaěnl 102 Rekreační 124 Rekreačnl 123 Rekreačnl 144 TV TV TV TV TV 
Frisbee 1 Frlsbee &2 Frisbee )1 9 Frisbee ll8 I Frlsbee UM niti mate ultlmate ultimate ultimate ul tl mate - ·-·-
Badminton 14 Badminton g_2 Badminton 1 ~6 Badminton 135 Badminton 126 
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Tabulka ě S 8 12 · Přehled soutěži AŠSK ČR šk. rok 1993/1994 - 2006/2007 . 
1993/1994 1994/1995 1995/1996 

! I 1 ! 

~ l i a! i l ~ 
I I I 

>00 1 ~ , ~ ! I = ~~ I = 
Poř. 

':l -~ , ] l i ~ ~ ~ 1d ·~ 1 as i ·i ~ I 
ě. SPORT ....: c ! ..!::: 

t= ~ i = la ..!: t= t= 
~ ) = I .; ! .. 

t= l t= ~ ' I -... 

~ , , , 0 , 5 :2 1' o 5 I 
:2 2fl i o ·• . :2 . I ~ : ! ~ I 1 I ' I 

1. Atlet. i!tyřboj I l I I I I l I ! : ! i 
I I i ; 

2. I i ! I I I i I . i 
I Atlet. trojboj 

' I I ! i 
3. Baseball ' I I I I I I I I 

I I . 
4. Basketbal X X I X I X X I X I X I X X I X X X X j X 

5. Florbal ! I I I I I X I X I X X X ·I-;-
6. Fotbal I I I I X : X X 1 I }i l X X I ! \ X ,-

7. Halový fotbal ! I I I 
I 

X I I I i X i X j .11: X 1[ X 

8. Házená I I 1: I X I i X ! l i X I X X X X 

9. Hokej bal i I I ! r 
~ I I ' i I l 

10. Korfbal I i I I I I I I ! 
11. Lednf hokej I I ' I 

""' I ! 1 I . r 

12. Lyže bi!h I I t i I . . .. I X I X X X i X X 

13. Lyže sjezd i i I I I l ' 
X r X X I X X X 

14. MeDCup I I I j I 
I 

15. I I I ' I I I I ! I I Minibasket I 
16. Minifotbal I I I X ! I X I }i I l. I X I X X X ! 

' 
17. Modernf gym. I I I I 

' 
! I I I I I I 

I 
18. Orientaěnf běh I I I ' i ' l I : I ! ! 

19. Plavánf I I t I I I X X X X ! X I 
i • 

X 

20. Pohár rozhlasu v I I I I I I ! ' I I I ! I 

atletice I 
21. Pohybové skladby ! i I i I I I I I 

I I 
22. Přespolnf bi!h I i I X X I X 1 i X X I I X I 1 I X I X 

23. Silový vfceboj I ! i I I i I I . I I 

24. Softbal I I I I I ! ! I I 

25. Sport. Jezen( I ! I ! i I I I 
I 

26. Sportovnf gym. I I i :1 ~ X X X I X X i X ][ I X I ][ I X 

27. Stolnl tenis I I X I I x X ! X I 1 I X l X ! X I X I ][ 
Středolkolský pohár v l I I ! I ; I I I I 

I 28. atletice I i I ! I i i 

29. Šachy I I I I I i I I 
30. Šplh i I I I ! ' I i I I I 
31. Tenis I I ) I i I i i i I 

i I 

32. Volejbal I I I I I I Jl ' ][ X I ' .I I x I X I X X 
I i 

33. Vybfjená ][ ll I X I X I X :x i xlx ; I i I i 
34. Závod Mfru ZŠ i I I i I I I I I I 

CELKEM 1 I 1 12 2 1 1 6 6 10! 10 
I 

6 4 10 11 13113 10 11 

140 



Pokračování Tabulka ě 5. 8.12 
1996/1997 1997/1998 1998/1999 

Pof 

ě. SPORT 

1 Atlet. ětyfboj ! x 1 x x l x l l x t i i x ][ 

I ! I _j_ ! I I I I ! 2. Atlet. trojboj 
3. Baseball X I I I 

4. Basketbal X I X t X I X ! X I X ][ I X I ][ I X I X 

5. Florbal x x x ! x x l .ll: x l x A ) x l l 1 X X I X ' X l X I 
6. Fotbal x XIX l x f 1 x l x ! X I X X ! X I 

X I I X X I I ][ X ! I ' X i I X 7. Halový fotbal X X X 

X I X X ! i 
9. Hokejbal I I I X X ][ X X I X I ][ i X 

1 O Korfbal i I 
11 Lednf hokej I Í I 
12 Lyže ~h I I I I ]( X I ][ I X I X ! X 

13 Lyže sjezd I I I ]( x I I .X ! X I X ][ X ][ ' ][ 

14 MeD Cup J I I I I X I X x I X i X 

15 Minibasket 1 I ~ I I X ][ I X ! 
16 Minifotbal x I x I x I I X I X I X X I I X I X 

I 

17 Modernfgym. I I I : I ][ I I X l 1 
18 Orientaěnf bi!h i I I I 1 I I 
19 Plavánf x , x I x I 1 ll: ! x x x x x I x 1 x l. I I X I X I X 

20 Pohár rozhlasu v I i i ! x I x x 1 x ! 1 x x x I 

r.2~1~~P~oh~y_bo~v~é~s~~a_d~by~-+--l __ ,__,l __ ~i __ ,I·--;-Ix~! _xx-71 -~.x-_ ~ii--Ix_~,--;-x~l_x~l _x-+_x_+-I _P.~i__, 
22 Pfespolnf bi!h x i x I I I x I x I • I I I x I x I x , x i 
23 Silový vfceboj i x x \ x I x I i .I 1 x P I x I x X i 

24 Softbal x ! x I x I x x x I x 1 x x x I x I x x I x 

26 Sportovnf gym. x [ 1 I x I x I x ) x -.: I x I x i I 1 I x x i x I x j x [ x 
27 Stolnl tenis x i x I x I x I x ! j x ll ll x I x I x i 
28 Stfedo§kolský pohár ! I I ! I j x I x J 1 I x l x ! .l[ 

29 Šachy x i .x I x x I I I x I l x I I x x I 
30 Šplh I X i ][ I l[ i X X 1. I ][ I -.: p l 
31 Tenis I I I I I x x x i I 

~3~2~~V~ol~~~·~~~~------~I~l ~I~l ~:.:~·+l ~x~~I~I ~I~~I~~x~t-x-+_I ____ ~x-+_1_- +l _x ___ I~I __ x-+I __ I-+I__, 
33 Vybfjená ! I I I ! ~ x :1 x I 1 I x I ! 

34 Závod Mfru ZŠ x I I -.: I .I I I I I x I P x I I x ! P 

CELKEM 1 1 1 1 1 ~- 1 1 11 2 2 I; 3 1 2 '!9/ 4 2 2 13 2
7 

11
2
11 1 5 3i0!7 7 3 o 4 o 216 3 4 o 2 
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Pol'. 
ě. SPORT 

Pokračování Tabulka ě. 5. 8. 12 

1999/2000 2000/2001 

'gtl 
I ~ 

I 
1 . Atlet. ětyfboj x ! l I J I 

1 
1: 1 ; I x i x I ~ I 

2001/2002 

2. Atlet. trojboj j ~ j 1 I I l ; l I 
r3-.-+-Ba-se-b-al-l-------+--;l--x~]~x-+---r--~!r-~~--I--,J--------,_--+ii --j~41--+l.--+-l ~ 

4. Basketbal x ! x 1 x I x 1 I J x x I I x J x ! x I I i 1 J x x ~ x 1 

5. Florbal x I x I x J x l J I x 1: x I I I x j I ! x x 1 ~ x 

~7_.~_H_a_w_ry~f<_o_tb_ai ____ ~~I~~j_x_· ~l __ x_i+! --~J--+-x~--~i ~x-+l -~--ii___j1 __ -r_x~L-~~~x~x~i--~:~~ 
8. Házeni X i X I ' i X I X r I ! I i i X I .~ i X i 

6. Fotbal j x i x I x I I x i x I x I : x I x 1 

X 

9. Hokejbal I I X I X f X I r I X I .I I X I 
10. Korlbal x ~ I x I x l I _i X 

! 
X X 

11 . Lední hokej X I I I I t I ! l 
12. Lyže běh X X l X I X 

13. Lyže sjezd .1: 

14. McDCup X 

~1_5_.~M_in_ib_a_ske __ t ______ ~x~-~J __ x j~'---+l --~--r--: 1:
1 
__ ,_1-41--+i --~--+--x_irl __ 1 __ 1 ~~--+-~l~ 

16. Minifotbal x I x i x J x j A I x 1 1 I x i i x I x i I x 

17. Moderní gym. x , 1 x I [ I , x , x ! x I : 

19. Plavání I I x I x I x I x I x x I x I I I x I I x x I x x j 1 ' X I 
Pohár rozhlasu v I I I I ! I I 1 

20. atletice x . x 1: I j :a. x · I 1 x _t. x x : I X 

21 . Pohybové skladby .~ I I I x 
1 

x J x x x x I 1 I I x ! I I I I x ! P i P 

22. Přespolní běh x i I _I_ I I I I 1: x I I ' i x I I , x I ' x j I x J 1 x 

23. Silový víceboj J x i i i i i X ' x j 1 x P x j x x l \ 
24. Softbal 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Sport. lezení 

Sportovnl gym. 

Stolnl tenis 
Stl'edo.§kolský pohár v 
atletice 
Šachy 

Šplh 

Tenis 

Volejbal 

Vybfjenli 

34. Zlivod Mfru ZŠ 

Celkem 

X X X ) X I I 

1 i 
X I 

! I i I 

X I I I I I ' i 
25 19j31J27 14/2j 5 
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x,x ! ~ I I P p p ! p, 

X ! I I X I X I I 

I l 

j 1 i I X ! 
I , I , 

I ! X I I I X I 

I 1 I X i 1 .. X 

23 19 29 27 13/4j_ 6/1 23 19 29 2714121811 



Pof. 
ě. SPORT 

1 . Atlet. ětyl'boj 

2. Atlet. trojboj 

3. Baseball 

4. Basketbal 

5. Florbal 

6. Fotbal 

7. Halový fotbal 

8. Házená 

9. Hokejbal 

10. Kortbal 

11 . Lednf hokej 

12. Lyže běh 

13. Lyže sjezd 

14. McDCup 

15. Minibasket 

16. Minifotbal 

17. Modernf gym. 

18. Orientančnf běh 

19. 

20. 

21. 
22. 

Plavánf 

Pohár rozhlasu v 
atletice 

Pohybové skladby 

Pl'espolnf běh 

23. Silový vfceboj 

Pokračováni Tabulka č. 5. 8. 12 

2002/2003 2003/2004 

I I X ) X I I X I X I X I 
X I X I 

i I I I 
X I X X I X I I X 1 I X I X X I X I 
X I X 

' 
X i X X I 

X 

X I X J I I x l I I j _ll j I 
I I l 

X X '( I X l .X I ll X ' I 

I I 

I ! I 
! 
' 

I I i 
I X J X I 

X l 
X 

X 

2004/2005 

X ' X i' X ,I ! 

! I I I 

X ! l X ' X I I 
X 

ll . ll 

X ~ ll 

I I I I 
! 

ll I X 

I ~ 

I I I 
I r. X ~ I 

I I 
: ! 

; 

I I I I 

I l 

24. Softbal I ) l 1 x I I x I I I I I i I ! x I I 

25. Sport.lezenf x I . x x x I x [ x I x I 1 J x ) x j I 1 

X 

X 

X 

26. Sportovnf gym. 1 , I ! x x x I x 1 x I x j x I x I .1. x ' I j x i ll I I ! I 

27. Stolnftenis x J I , x I I x j x ' x x I I l J I x I ll j x J ll I I 

28 Středoškolský pohár v ji x li I j I 1 I j I I I I . atletice '\; I x I I x ll I x I I X 

29. Šachy I I .x x I I I j J l I 
t--3_0_. +-šp_lh _____ -J--+--x-J-_x__,_j _x-+1--+ I, _x-+-r-x--tl_x --r-I~I -.,....1 _x-;--_

1

1_ x I x I x I 
31. Tenis I ) I I i ; i I J 

I X 

32. Volejbal I ) x ) x x I x x I :x L :x ll ! x x I x I x I x I x ! 

33. Vybfjená x I J ' ! :X ][ i I X ! X I l 
' I I I 

34. Závod Mfru ZŠ x ) l :a: l x l x r 
Celkem 26 18 30 28 10 7 24 18 28 27 9 1 o 24J18 28J27J12 9 

143 



Pokračován( Tabulka ě 5 8 12 o 

2005/2006 2006/2007 

= l = 
Pof. >Ul 

~ 
o 

] , ~ ~ ~ J >Ul tl ·~ >Ul ~ ~ ~ >(L) 

ě. SPORT N 

~ 
N 

i= 
t'll 

.,J .,J ..... 
~ : ~ ~ ~ ~ ';' 

::a . 
1. Atlet. ětyfboj X I I X X i X ! X X X X 

2. Atlet. trojboj X I I I ! : 
X l X I X X 

3. I i I . 
I I Baseball j I 

4. X I X 
I I X 1: I X I 1.: I Basketbal X X I X X 

5. Florbal 1: ! X X j I X X X I }. X I X ' I 
6. Fotbal I X I X I X I I X ' X ! X X i 

7. Halový fotbal X I X X X ' X ! X I 
8. Húemi I X 

! I I X I X I X I X I X X X X X 

9. Hokej bal i 
I 
i I I X ' X I X I X 

10. Korfbal X I X I X I X I ! X I X ~ X I X 
' I 

11. Lednlhokej I I . I I I I 

12. Lyže běh X I X X I X I I l X X i X X X 

13. Lyže sjezd X I I I X I I I I I I I X X X j X X X 

14. MeDCup X I j X i X I X X 11 1 .1. 

15. Minihasket I 

~~· I I I 
i __ I 

16. Minifotbal X I X i X I I X I 't I 

17. Modern( gym. X I x \ I I I 1 }. j 

18. Orientaněn( běh x! I X I X 
I 

X 1 I j X X X i 
19. Plavén( X I X I X I X I j X X X I X I I I 1: 

20. Pohér rozhlasu v 
atletice X I I X I X I X X I X 

! : 
1 i I I 

21. Pohybově skladby I I X I X I X I X X X_;_ X ! X }. I X l X 

22. Pfespoln( běh X I X I X I X I X :1. I I X X ! X 

23. Silový vlceboj I X I X I X I l x X :t I X I l x 
24. Softbal X I 

I I X X ! i X ·I ! x j I 
25. Sport. Jezen( X I X I X I I X X X i X t ! 
26. Sportovn( gym. X X _l X I X X I I. X X X X X I X 

27. Stolnl tenis X I X X X ! X 

' 
X X ' X i X l x 

28. Stfedolkolský pohér v I X I ~: I X I l x : X I X I }. i 
atletice i x 

29. Šachy I i I I i I ; 

30. Šplh 
I I I :t I X I l x I X X · x X X , 

' 
31. Tenis I I I I I I 
32. Volejbal 1.: I X I X X X I I X ! I x ! ! I 

33. Vybljené x j I I I I X X X : I X i l[ 

34. ZávodMlru~ I I I I I I I ! 
Celkem 23 17 27 27 13 10 24 18]28 26 11 10 
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Příloha 5. 10. 1 Účast školních družstev Asociace školních sportovních 

klubů České republiky na soutěžích Mezinárodní federace školního sportu 

od r. 1993 do r. 2007 

R. 1993 Studenti školního sportovního klubu se zúčastnili první reprezentace školy, 

která byla členem AŠSK ČR, Poháru Jean Humbert v atletice v Itálii. 

R. 1994 Do bývalé Spolkové republiky Německo odjela družstva chlapců a dívek na 

házenou, do Francie na volejbal, na gymnaziádu do Nikósie na Kypr. 

R. 1995 V italském Tarvisiu byla družstva AŠSK ČR jednou z 17 zemí Evropy a 

Kanady na světových hrách v lyžování. Na basketbale v Maďarsku, na Slovensku 

v Banské Bystrici na atletice (bez Ameriky a Oceánie). 

V roce 1995 podala AŠSK ČR přihlášku k pořádání světových her v České republice 

v basketbale. AŠSK ČR se v tom roce stala členem ISF a jeho přihláška k pořádání ISF 

basketbal na rok 1997 byla výkonným výborem ISF přijata. 

R. 1996 Družstva studentů vycestovala na házenou do Rakouska, na přespolní běh do 

Turecka a volejbal se konal v Komárně na Slovensku. 

R. 1997 ISF se konalo za účasti školních sportovních klubů České republiky v 

Garmisch-Parkenkirchenu, Šyýcarsko, lyžování, Swim Cup Belgie v Antverpách, 

gymnastický pohár v Levallois Francie a Pohár Jean Huberta v Cherbourgu ve Francii. 

R. 1998 Výčet účasti školních družstev České republiky: přespolní běh ISF Jurmala 

(Lotyšsko), volejbal Athény (Řecko). 

R. 1999 Družstva odcestovala na ISF plavání Francie. basketbal Jeruzalém /Izrael), 

fotbal Cagliari (Itálie), GYM-Cup Lotyšsko, Pohár J. Hubert Reutlinger (Německo). 

R. 2000 Přespolní běh Marrakech (Maroko), házená Strasbourg (Francie), volejbal 

Matosinhos ~ortugalsko ). 

R. 2001 Plavání Lucembursko, basketbal Turecko, fotbal Itálie, atletika Španělsko. 
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R. 2002 Stolní tenis Senec (Slovensko), házená Thessaloniki (Řecko). 

R. 2003 Fotbal Šanghaj (Čína), basketbal Brasilia (Brazílie), atletika J. Hubert Istanbul 

(Turecko). 

R. 2004 Házená Miskolc (Mad'arsko ), volejbal Nicosia ~, ISF Schoolsport Meets 

Olympia (Řecko), stolní tenis Saarbrii.cken (Německo), přespolní běh Lyon (Francie) a 

ISF Eurogames Miláno (Itálie). 

R. 2005 Basketbal Wroclaw (Polsko), fotbal Skaerbaek (Dánsko), plavání Palma de 

Mallorca (Španělsko), atletika J. Humbert Vila Real Sto António (Portugalsko). 

R. 2006 Házená Limoges (Francie), stolní tenis Šanghaj (Čína), přespolní běh 

Riccione atálie ), volejbal Poreč (Chorvatsko). 

R. 2007 Basketbal Pau (Francie), fotbal Santiago de Chile (Chile), plavání 

Székesfehérvár (Mad'arsko), atletika J. Hubert Bordeaux (Francie). 

5. 10. 2 Mezinárodní soutěže ISF pořádané AŠSK ČR na území České republiky 

od r. 1997 do r. 2008 

R. 1997 ISF Basketbal Ostrava 1997 se konala za účasti 28 zemí. 

Družstvo domácích chlapců z Gymnázia Ostrava se umístilo na 14. místě a družstvo 

Gymnázia Šumperk na místě 17. Děvčata z Gymnázia Strakonice obsadila velice pěkné 

7. místo, Gymnázium Břeclav 16. místo a Moravskoslezské Gymnázium Opava 

obsadilo 27. místo. AŠSK ČR na této akci spolupracovala s MŠMT ČR, Českým 

olympijským výborem, Českou basketbalovou federací a Magistrátem města Ostravy. 

R. 1999 ISF Handbal Plzeň 1999 za účasti 20 zemi. 

Výsledky družstev České republiky: dívky Gymnázium Čapkovského Olomouc 2. 

místo, chlapci Střední odborné učiliště č. 4 Plzeň. 

R.1999 ISF SKl Jeseník 1999 
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Výsledky: běh - chlapci I. na 4. místě ZŠ Nábřežní Jeseník, chlapci II., 9. místo 

Gymnázium Jeseník, dívky I. 7. místo ZŠ Nábřežní Jeseník, dívky II. 5. místo 

Gymnázium Jilemnice a 9. místo Gymnázium Jeseník. 

Sjezd: chlapci I. 4. místo ZŠ Rokytnice n. J., Chlapci II. 9. místo Gymnázium Palackého 

Neratovice, dívky II. 8. místo Gymnázium Palackého Neratovice. Lyžování 1999 

v Jeseníku se zúčastnilo 18 zemí. 

R. 2002 Cross - Country 2002 v Karlových Varech za účasti 18 zemí a 54 družstev. 

Výsledky ČR: školní družstva chlapci - 10. místo SOŠ a SOU Jeseník, 13. místo I. 

České Gymnázium Karlovy Vary, dívky: 16. místo I. České Gymnázium Karlovy Vary, 

18. místo Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, výběrová družstva AŠSK ČR : chlapci i 

dívky na 9. místě. 

R. 2003 Swim Cup 2003 v Plzni 19 zemí z Evropy a Asie. Výsledky: chlapci - 13. 

místo SPŠ a SOU Školní Trutnov, dívky: ll. místo Gymnázium Elgartova Brno. 

R. 2007 Florbal 2007 Brno . První světové mistrovství středních škol ve florbale. 

Prozatím pod patronací Mezinárodní federace školm'ho sportu. Pokud se toto setkání 

školních družstev podaří uspořádat ještě dvakrát, zařadí se florbal mezi pravidelně 

pořádané soutěže v rámci ISF. Jedno z nejúspěšnějších ISF, pořádaných na území České 

republiky. Spolupořadateli byly: AŠSK ČR, Gymnázium Třídy kpt. Jaroše Brno a 

Česká florbalová unie. 

Výsledky: chlapci- 3. místo Gymnázium Postupická Praha 4 a na 6. místě Gymnázium 

Třídy kpt. Jaroše Brno, dívky: 5. místo Gymnázium Postupická Praha 4, 6. místo SOŠ 

OOMBrno. 

R. 2008 Cross - Country Žd'ár nad Sázavou 2008 a v letošním roce 2008 pořadatelé ve 

Žd'áře nad Sázavou připravují ISF přespolní běh, kam je dosud přihlášeno rekordní 

počet zemí a to 30. 
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5. ll. Centra sportu 

Přehled ŠSK v projektu Center Sportu v roce 2007, řazeno podle krajů 

Po<. Typ ~irolského za.éize•ú, měJto Podpora Dnlhy spodl\ provo~0\'21~é v Ce11tru spotm 
ó. Reg:!tmČni. éislo SsK AŠSKČR 
es \-le~eca 

5~ ODDM. %chlffl·lulfl K.~ižnr.rr 1.9.9.i-.98 /1111 ;p~rg. florlla~ 
HKR,l;-lti/11 J!"·":wnika 

44. ZS. Hrarito Krá/o$'~; .'11tl01t{;,m·s ;..'OQO-()J 1"/n; fmk. _r.NIIHIIfikfl, jl orba/, fotbal, 
HKR.I 5t;Oj08 n1í&Jd G1J1 tmWik, l:tukttiJal 

79. ZŠ, No\·i. Paka, H.nit6ká 16:25 :2005-0S flotba~ stolci tenis, basketbal, .-ole;bal 

HKR3060:2 atletika 

86. Záisladní škol<, Hudec KJ:álové, ť"pd;:ova :2006-09 florbal, fotbal, \-ybíj1má, pielt.uova1li, volejbal, basketbal, 

HKRSOO 11 atletib, orientační běh, stolní tetlis, te1Ůs 
2. Zt:íklarirri 1/e.o/a, T áĎor, Htbi~~.tká 1.99.i-.9S k:.rlurlM~ tlllfi~. Jtoillitc~lir, k~!llld,,f>,i.•.b')'· .rport.~m!., !;.Í!i;!IIIÍ, 

JIC/3.90/0() i.."Q/fbl 

17. G_;:mntk:jrlll/1 Prarhalia 19.9?-00 zv;l~'t.11,~;ulumtl,.rrw~;;r/trt31 

fiC/JS3i06 kokr:tttik~,hokijtal. 

21. ZS. Ct.M!•' B111fjol.h, Cblt;ina 21 19.98-01 tttlttiluJ, l:wJwU, ;;IJitjNJ, IM..'fiNJ/1, fr.rl.JI, 

]IC! J7!J/W 

39. SP S S. Tábor. Ko~:!tllllt.iho 16 70 2000-()J J.~l~ba/,jlor{;t~/,~·mlfmlilca,. plt~lim; ta11~M I]Jorl 

]IC/J9!J/1J ht~lfll,_Í' fotbal. .rktltt/J(Hirriil~& 
50. Q.-! t1 ~; f 'itHptrle, F#·otar.rki G.9 2001-()..1. Bas/u/bal, Folyhal, orit~lfalllí /Jih, 

JIC/JaJ/O$ florlJCJ(, fo1$a/, ambile. • ringo 

61. G,; PritC6!il>t•tma. Tib9r. Fr.Kňf.!ka 500 200:J-()(i gJ'INIItiJtika, .-.btobmna, ati'Pbik, 

JIC J.'IO 01 plailliii4 lat-b~ 

62. SPŠ Álirt~~~lkRá, B~:h.J·IIi. 200:J-06 B.:sle.ílb.41, ~·olyloa(,forba~ f'tbal, b-f:_ol.iní,plaFdlriiN-Iillt 

rrc J.CJOJJ lco•Jái!IJí }tMilor..1JJí. le.t~hnttik.'l, atrobile,lllriJiilea,t~llttika 
..,., 
·'"-· Zdklsdlli ilc9kl, Tt~iw. SJitlr.g!JnkJ 2771 :2004-07 tllfttřlctz, jlr.tf2l bt~.rktlbtll 

]IC J.90 11 I 06 
87. Z .ikladní šk.o~;. Tábor, HnsOV"a nL :2006-09 a~, .. oleib.d, basketo:U, stolní rer.is, bmslt!uí, plaril-.i 

IJIC 390 ~2 J:lorbal:, sportOTIÚ gymnastik.", ly-žo~-á!u, (c-yl;:lo~ tlll:istika 

88. Základní ško~~ Berr.Mcice, c;. Pisek :2006-09 florba.l, miěo\"é hry, aeto~ 

IJIC 397 04 
93. G)iDIJl, Soběslav, Edvarda Beneše 449 2007-10 volejbal, basketbal, 1nalý fotbal, florbal, lyžování, 

IJIC 390 22 nu:istika, snowboru:ding 

7. zr. H«<oi1Íif, V" Cewlr.Y:h dQhYN) 40 1.9.95-CJS atlttiko,f!Jtball;QkrJĎ!II. plat·ifu~ l tuktrl":JJ 

JLU/69S/04 :19/oti tmi:, 111rini!ca 

20. Záleltulní !lcob, Bm,, NQ~-olí.řtň.rleá 1997-()0 Jultji~ batk.ttiW.rmiJ. ~i..rf,Jbtbl, kor.;ll 

jL\{/600/55 gkli.rtiilo, l·.JttbU 

27. Zdkhánl /koltz, Br11o, LzJti'ndt.tJI<J ?7 1993-()1 foti41, nrlilik.a, tkilm' rmir, fltJtbal 

JIM/600/82 WIŮ 

28. G,_:."mtff(jt~nl, Ti!IJfn' 1.99.9-02 /;a.;/ur, ukj/;!1/. JID/1/i fl,1i:. ~J, J»řfJ~·i Ď')' 

JEIII;'6b'-l/OJ 

54 Ztikli~dJJi .!R.Dia, S!Gtp i.i\f~r.Km.rll 2002-05 plaFfÍIIf. flmal. ~~ltjbal. 
]L'vl/6!S/05 Jt.ft11ir. tRmbic. t~tl#ile.a 

63. G_l"111114f(ji11H, Shpt~llict, ~u 17 200:J-06 IJD/1)/;a/. ba.rkttb:J/,.forlJ.7/, r.tfttilctl. miJJtfotba/ 

]L\UG./.15 t~mhi/e... plm:d11í,. fa11«, fllridilea,fiiŘii~-olgbg/ 
73. SOS~ SOU t1 t~ B1"11D, ]f/greí J6_g 2004-07 podiGJ"dJJÍ, barillli1111111, lnule.tfl·al, nobtjba/, pfa,·d111; atlrtika 

JIM600'.i7 lplb. lfGiilf ltlli4, g,•nm..ulik4, fiDrl:-al, Foltjb,7/, b~willí. fotl;:J/ 
80. Zálll.dní škola, Bmo, Boso.-.o:i:w 9 :2005-08 fiorbal, fotbal, atletika, aetoo.ik, 

JUI60009 volejbal 

81. Zíkladni Skala. Blaluko, Dvorůá 26 :2005-08 rol~bal, fotbal (dí\o"'ČJ), florbal, aecob;k 

Jni67815 gymnastika, ZdTV 

22. Zt:íkk:.ánf llwh, Cbtb, Anlridú 16 1.999-01 !P''u!lihr, titltTikai:~"á. '''rl'lw~ti·";bir~floFisnl 

J..:v:-1/JS0/02 lmhthal, }>tJhfc.DI'Í ho; lcolldil!rí pfJ.Iil.mÍIIÍ 
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49. 1. ~kkw,llkdt~, Maritin.tkt' Ltí:;př 2001-0-1 Jlorbt!l~jothal, $/a/11í te•1i.t, modtrllí 

R'1 'A( J.J0/12 lYIIIIII!I.ttikA_, w/tjba~ dfr~,l, !;ť!1il1i 

64. Z.Š,. K.'1rlf11)' ~ -ar . KDue!J1á 25 200H)6 Jl§riJ..J/, !X!filnl, 'baJAletllal, mni 

K! :A.360 05 
74. 1. !t!:~i&~~'!l.-:4;:-j:JI!l~ ÁaT .. :tt1 T 'lztJ·. :\-tfro.d,-i 200+07 .tf.lmí.t, bruk.etbtil, ,ot/uí turi.rtik<~_. ftiiÍJ, r.:rftiitg. !:·li!.lo11m)tilett 

1..'1 :.-I. 360 2.J jlorbt!ll, ,o/~bal, 1Nri4tilett,.fot/;a/, atrQbile .. l: ~t.im; lt~Jii 

82. Základní $kola, Luby, ::-.rasru:ykot":l. 195 2005-08 foti:J;:l, házená, ;-olejool, bas:Ut':lal, arl~ciki-, terus 

KVA35007 plá:i:ové spo1'!Y, nohejbal, golf, ly:žotir.i, stteuis, ;;e~:obik 

89. AiéDD1\·[ o~tt<lt', Skol.ní 231 :!006-09 ;-olejbal, fotbal, basketbal, ::lo!bal 

:Eo.."VA 360 49 ~tol.ní ten!~, ter.is, adetika., net:radicni spody 

4. ZS. JablMrr JJ.11i Xim;. Mo~rru.; Z+ 1.9.95-.9S J'iltbal, ,~/. bai<1:.1il,ttJJit,p../Q,Jkl'tal 

UB/-166/01 J';'tba/1, atltnlea, 11WÓ11 dc:piua, MrJu.diM .tport 

13. DD"VI, T~triloll l/19.97- ,;r/11i/4tJ, u/..jba/. ~?Jkttl-gf,fotbl, orimta!.~'Í l:fh, flauíní, MG 

UB/511/02 IX/99 tk"Yf:liir. po.'!)·lmlli tM~u. mr-V~ mi.!i 

31. Ztilr.ladlli Jk~la, Dtmá 19.'!9-02 atMika. tflrittika, ;•g/.;jbal. karate, ~ilflhtl!;. 
UB/+66/15 /wuii(lli flikm; atrobik,forb.:d 

55. ZS, Jilemuit~. K.t;nlell.tleiho 2 89 2002-0i atktikR, b zyuim;jotbtrf, OB, l:i.:ilotl. 
UB/51J/1S bailutht!ll, plal dm; taldl-fl/,jlorbtrl 

57. ZS, Ta11~:1ltl.. sp"1PMí i?6 2002-05 l'9.'gbt~/, h:Ulcetba~ .-tmtbal, fi ·b~'IJJd, 

UB/46~u/02 fotb.;;/, atftliJv., !Jzi-b/h. lritJtPJI!,J/IO~ftfiJI,g 
59. SOS, l.Jbm;. Tmhlář.r'kJ 3 I 36t; 2002-05 fotb!'J, WJiyba/, J=J:tfba/, atrDbik, pl:míllir--uM RIIÍI 

UB/+6"0/-1-3 .riiÍI'+:ifo!ba/, j/orlml, g)!WIIa.rtik.a.ktdl,.riJiilt.a 
83. Gy a SPgS,Lberec,Jeronýmon T: 1005-08 fotb!b, :fnt~al, tl01:bal, !tol.ní tenis, gymnastika 

UB 460 3:! posilo\-Mll, tenis, trolejbai, ba~ketbal 

94. Základní škola Liberec, Oblačná 101/15 2007-10 fotbal, basketbal, :florbal, volejbal, lezení, rodác:h-í, 

LIB 46017 atletika, C)idistika, huistika, lyio\'liní, softbal 

11. DD;;.Vl ,OstmP..1 G:trtlla 2 1.9.96-.99 ba.rkttliJ~ mlrjb:J/, I:J~ifrJ;ti, fl6rl-..~ hltJ'olgi"al 

"V/SL/ 700/20 .fo&• f.l:Ji iní, fliriJlik!l 

25. G..~·tr.:IJ4:;jlllll, Cu1.f TfJm 1.9.99-01 j/'rbal, /;~ n;I!J"btr/, k,tft,11. .t1fL-::.l 
iltiSL/733/0? l:tJ.tklfbal, ,'0/111 n -aleliPifJ 

32.. Ztikla!lní J~a l Pl J, Jb·.ni'ire, fp JM' 1.9.99-02 - -J.t/;;tika, l:-f::o~'iJt4 ~oll)bal bafal} fotila/ 
MSL/7§S/J4 

4!. ~· P. Btzm!t, F!fltk.-.Vlbtúe 2001-().1 J'9Ňjbtr/,j11tlM~ ba&li!.ilba4 Jlorlml, htí:{!II!Í 
.\oiSLí ?JSi 04 !}11rlfn'IIÍ ,r.'ll.'lla&tik.i,tJtrPNfe, }11.ti/,~.'ÍIIÍ 

65. ZŠ,~ O;trrm-B#.r~f ur;. D~orJkiho 1 200J-06 jlorb.1/, bask11tba~ ;ti/alj fotba~ foti;:J4 b-ť{p:wll/.atlttilc.:: 

"VISL700 OS I ~fgb:ú, fflfi.tfi/ut rj I ,J;;-í). JllfJilibOaWIIj,P/IIJ\IÍIIi:ttilltr:,jlfio 

6. DD"'\f,]tmu'lc 1.9.95-.99 ba.rle.ttf.•~ flm.ll. ml.-
OU!! 790/01 tikt11, fp~~dllill!rbal 

16. Zdkf,~tlm ;te.~a, s-pute., s'"'"!J'' ;s l/1.997- mltnlilfl, tpo;mm.IJ'111Ha;lika llaNbaJJ 

OL\f/75?/15 r: .. -/!19 

33. GJ> Jurnílc. kll~tt~.tleiho 2 91 1.9.9,9-02 BaJietl, ' ·olgbaljlorbal, le~ndiČili 
OLU,/7%/05 }6.rilodn~ tlltrPbik, ollttilett, ltzení 

75. ZŠ, PrP;tPfill, .\ftl'l>~lridlfn.a 2004-07 fotbal, batletibo/, ~-olgbal, "nů. atmbile. &'lfluo>.tfik..'l, atlmlett 

OL\! ?96 OS .tf. lt•,ii.p~JlMli biJ,jlot+al, bolc~~l,paraluollf(!k 

90. Zálcladni !kola Tovacm~-, Podvalí 353 2006-09 fotbal, florl:!al, basketbal, 't"odáctti, nohejbal 

OLM75020 turistika, vybíjená, netradiční sporty 

10. z.S, hloca.•-. Tleboti, ?ahckél.1o 135l 1996-99 plaván!, fotbal, atletika, hotc.lezecn'i, SG, flocb:d, 

PAR,/568/17 basketbal, lrocfb.U, volejbal, ''Ybíjená, stohů te.ůs 

35. Gymni zium, éeslci Tiebot.•á 1999-02 Baslret, gytruustika, \"olejbal, flru:b:ů, ae!"obi.c 

PAR/j6:!/0.5 ku.lr.Jtistika, streetball 

36. Gym11ázium, Svitavy 1999-02 Flocbal, bas_'-et, fot2nl, .-olejoal 

PAR/j68/03 9 to lni te1Ůil 

S. Základní !kola, Pcaha 4 JitňúlSS 1995-98 atletika, baseball, tenis, stolní terus 

PHA/140/09 pozemllÍ hokej, fotbal 
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13. Ziliadní ikola, Pxaha 5, Tci>ničbn"a 1996-99 tenis, SG, atietika, flOJ:ba.l, basketbal, fotb:ll, "vieznál.ek" 

PHAi150/ 03 
i4. Zaklachú škola, P"du 6, Z•.lkovskeho 6 I/1997- volej ba~ h.ázená, fotbal, baske:bal, floLb;>l, stob< ter.is 

PHA/160/ 02. I:X/ 99 atlrtib, softball, koc&čni gytrutastika 

24. ZS, Pnha 3, Lobkovl<:OYO nam. 1''.198-01 softbal. !pott. g:..ru1., 5t. te,tis, aerobic, tlorba~ taaec 

PHA/130/01 ba,ketlxl~ péehazova>lá, volejbd, ~-ybijená 

30. Zákhchú škola, Praha 9, Polesmí. 1999-02 Ade::ika, basket, ~-olejbal, !poct.lezrni,. rekteačni TV 

PHA/190/01 tCJ.ec, t1orbal, malý fotbal, stolní tenis, zápas, i:1-line 

41. DDli, Ptaha 6, K a KotL-itce 1 2000-03 :J.or~ atletiu, :tolnf te~ 

PHA/160120 
46. ZŠ, Pr:;ha ·"o, Honýnská 2100 2001-04 =JWoba, basketba~ floma.l, fotb:U, ha:rená, ?.ecobik 

PHA/ 1D0/02 f.~t~ sportovní gytttna$:ika, poWo\-á:lí 
66. Zaklad•ú skoL", Praha 8, Do!a!rot~ 2003-06 floroa~ fotbal, volejb:>l 

PHA 16004 softbal, há:i!en.í, pohybcnre luy 
76. ZS, Praha 6, Na Dlouhém. lánu .:3 2004-07 6mal, !ál.o~"f fotbal, florb:J, bojo't"á um., .cingo, kod:Oal 

PHA 160{)6 ~tolni tenis, aetol:!ik, tanec, šachy,lnkro! 

95. ZikL1d1ú škol~. Praha 5,Jamkého 2189 2007-10 stolci te1ůs, fotil?.!, basketbal, florba~ lyzot•i.ní, plat-?.ni, 

PHA 15006 ;.tletika, gpnnastika, .cingo, btaenball 

3. Zakb.chú ikol, Pluií, Kim.Odboje 16 1995-98 te1ůs, húen:i, flotbal, 

PLZ/300/06 mažoretky, m:rlní tenis, malá kopaná 
37. Zakbchú skola, Homí Bma 1999-02 ~.erobik, ČJasket::,al, mfčon! lu-y, flotbal 

PLZ/ 305/ 0.S fotb~ atletika, hůená, hoMjbal 

3S. Gymná:zi11m, Rokycany i.999-02 sálo"'Ý fotbal, basketbal, stohú tenis, 

PLZ/337 / 07 lezeru, ko.xliéaí kulturistika, badminton, 
52. DD:.\C, Rokycany 2002-05 fotbal, flo.:b~l, cykloturistika, te1Ůs, 

PLZ/337/0S ''odní a cylclo ru.cistika, stolní ter.is 

SS. Gy.rr.t1á2imn, Doma2Ece 2002-05 Basketbal, ,-olejbal, atleti.'ca, fl.otbal 

PLZ/344/02 tanec, aerob!k, posi!ováru 

67. 22.. ZŠ, I?.l2e:\, Na Dlouhých 49 2003-06 te!Ů!, spo1rom hr:·, pohybo't"a !kladba, aecobjk, flor~ fotbal 

PLZ30009 ~uory tanec, )<lG, mažotetky, baby stu.clio, boj on umění 

68. ZS, Howďovice, K.ome:nskér.o 2003-06 =le!~ florbal, atletih, cyk!..:>mmtika, vodnf turistika 

PLZ 339 Ol pohybov'l! skladby, pieh; rovaná, fotbal, softbal, Jyiová:ú 

77. DDll, Stod, Nádnini 722 2004-07 aerobik, f!,OC"al, a*tika, volejbal, jóga, ter11s 

PLZ 317 18 !t'oltú teni!, 1:nsketbal, poh.yb=~ lu-y 
91. Zald:~d:ú skola Rl!dnice, Sícili~t;; 591 2006-09 flotba~ tnr~tik:a, lyžování, plarin! 

PLZ 33718 cyklotucinih, pohybové hry 

92. Záklachú škola Tachov, Zárečná 2006-09 atletika, basket, flot:,ai, gylllm .s:ika 

PLZ3·P08 drobné míčov'l! lu-y 
96. Záklacbú akola Mrákov, čp. 93 2007-10 basketbal, aerobik, huistika, 1uinifotbal, florbal, 

PLZ 34404 volejbal 

L DDM.Příbmm 1.995-9S ,"31.klt!Mt h;ptmá, 

STC/261/08 fhrlai, .W~; h..m 

lS. sv·-c Ltb.Jnilt, K/MntJ 1.9.9_7.()0 l::JIJutb,'tl,flutell, 

STC/272i OZ J~ ~.ONbJJI, rd-:Jll 

26. J. ZJ, R.:/lvmtlll. 0Ami!f!ti2JJ1 19.98-01 1~1~1, mími br, .. b.:.rlutl:.11. .~tlthlv., b~ 

JTC/269/ 04 tylaiGhlri;tika, !y;fp~:Jnf, .fJitmllrí, 1'0/~bal,jl11r/;a/ 
34. ISS krbnidcr1. Mlillík. 19.9.9-02 JhrlMVt.t;,'ll, ukju~fh/hN, lihf/ J~ arkrikn 

STC./276/14 lmi!lilca. plaFJirí,. .rmlirí tmi~. b•!fpl~Jnl 
43. Zr.ík.le11M /laola·; .Bjmo!J' .9.9 2000-()J lfh/"-n~; mifrlrí ho~ !UJ/::mttilca, dolili R11ir 

STC,/280/07 fotbal 
48. G;, '!:'{l'IIII>Nr/c, K~nl!ulcibs ?7.9 2001-0.t 'dfJ'bal, .tpDrf.~!!!l1adilu. hlrisfilu. 

JTC/288/01 !Jto~ám;j/Dm/,fotial 

60. Zá/chdqi IŇIJia. Ktiiin. P. t 'ilikill' 6JJ 2002-05 SJ-mrlli ~11111111diktt, ~J-Imi ,1c/4a'b) 
STC/281)/04 Et~mt;:"'!J, atlttilc#,.forbal,folba/, lc11tfoal 

150 



69. Zá!eld11i Jk.ola, Xj·T·A>nrk.. Kmut~~ek.ih~ 2003-t;6 1'f!i~ba~.;; m•1a.-tika, afitú'= JfoiJJi 

STC28814 ltlli.; flfrillik..1 

84. ZS TG?J, \•elkf O•els:. Vn:hlio2'ho :!36 2003-08 grnuustik:t, pohybol·é lu:y, :lo!bal 
STC 230 09 

97. Zaldadní škola Slaný, Rabasova 821 2007-10 

STC27221 
9. Zák.ltulní Jk.ol.~, A-foet, &zma!I'M,~.f J lf'.')(i-99 tof~/ba!. tunbit. ~:iiot!Íni, ;port~"'člla.rtika, .úmrt 

UST/..f.J..f./02 

23. Ztik.kth í !kola, ÚfiJD, 28, řf/•111 217 J 199/i-1)1 bok.t;\ barlutba~ pia1'1i•1i, aerobi.; kdli b&kg 

UST/..f...f.O/tZ Mi.sti/lul, :pm. Jti'elba. arlttilca, 5'()\flol"it:d hpi 

42. 5. z.tilalmJ,,; Jkola. Zattc, Jif:pi 2.777 2000-(;j .Wmtúi trlfinika, b:1JI:ftba~ k.'fituri;rika. 1tttitlik.7 

UST/..f...f.0/14 la;l;;c, le.artlll,florb~ Mrfn~. UÚ!f'bal 
53. Ztiklatb1i Jkoh . Pom;loprr_J; Dr:ijfiJ .i St 2002-0.i .\'i .. ~žr.>m~, h!Í!(!IIIÍ, k.aratr,fkr;,jj, !;ok.gl'al 

UST/..f...f.Oft;; atrr~bik. 

98. ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 2007-10 basketbal, tlorbal, minifotbal, ""Ybíjená, atletika, 

UST 412 Ol stolní tenis, gymnastika, aerobik 
19. DDM a ZS. Pii/Mmo~· 19.'i7-00 t~<jb.1L fhlt,W, piaNÍII~,batk.tt b&rokr:;mi 

V1""J/j9.J/1.i I *•c"!ffot~4 :yk.lotllri..ttilfa, fJh!Jt~;:i 

40. ~1; Zd'tir nl S, NwmalfllOI!a 2 ::00()-1)3 jlo/'h;J/. fotta!, J·o!rJL'a/, .rio/ni lr11is, t.:mc. lt.nlmristik.a 
1/1 ""S/5.91 /01 }oriloiň.111f. eerohde., cotnlnt, bojová tmttlli. 111tktik.a 

51. zs, Přiltpl;.~, BttVlm'll ltdo1. J.J 2002..(;$ Poltjhal. barle.ttl;J/. .rml:ik.. ,,tJttika, 
J;TS/580/05 b•iJFdlli. ph.rp. b. fot[J;/. po!.>_-.b&1 i Jkladb; 

70. DDM. Zďár11/ S. Dolm" 2 2003-1)6 t'JoÓeNi t.J'Bti'ltJ.t1ilt.t1. ,;,-erobir:. 

vTS 591 Oť; le.ondiČili }.>oeiloF.ini. J{jm:th 
85. ZS llaleč č. 77, ok!. Hm-ličků,..- Bmd 2005-08 fotba~ flo~b~~ volej:Oal, "Tbiiená, atlerik:; 

v'YS ssozo piehazo'l"llná, lyžm-!Uli, !toln! ter.is 
12. ZS. U.btr.r..!:.f Brod, Za HurJ•!.}- 144'0 1996-99 tllktik;:,lolyóal. 

ZLY/686j"O? jioriJ.d,f/;t!>al, ae,"':úik. 

29. ZS, U.bmle.i Hradiiié, l>ltmrí 1 OfjJ HIHI-02 házená.. baslcet, jhrbal, •olrjbfli 
ZL"-:/686/15 le.ondii!Ji }orilování. !)'m11111Jtika 

45. ZS. Omlt.oúr~,•UálltJOva 90f 2001-04 jlor/;a/. gJJ,ti/e.;~, n1tratliéni port}• 
ZL"Y/760/1.9 baJ.Iutf::tl. am/Jik. 

56. Zák/dni Jk.oi«, Bojle.~~·it:t. TG.\1 2002-0.i J•oltj!::J~l, foib«l, atlttile.a, ;t.tmi.r, «croN!e., 

ZL"-:/686/0..f. sport-.a;·mlfiiiJtile.a, jloTbal, sa1o!f fotbal 

71. zf. l ntíll·Ltb, J.1u11i:le.ti 1544 200)../)6 jlorbl. atlmko, ~lat{;· k:Jní, 

ZL.:."-: 75512 fotbal 

78. Zák/mini škola, Vizot•ict, Sk.olrii 7.90 2004-07 ,;t/etilv, jlorbal. I'Oirjba~ fotb.ll 

zu," 7coJs lt!f!IIÍ, tJtrGbik. atlttik.111 

99. Zóklachú ~kola Kuno\ice, lT Pálenice 
1620 

2007-10 gymnastika, atletika, stolní tenis, '""Olejbal, fotbal, 

ZLN68608 ''Ybijená, softbal, tenis, florbal, kalanetika 
100. Zóklachú škola Bmnst\i Cechů a 2007-10 aerobik, tanec; volejbal, sporty v piírodě 

Slo,•&\, Bystřice pod Hostýnem 
ZLN76707 

151 



5.13 Nejvýznamnější události v AŠSK ČR v roce 2007 - přehled 

Leden 2007 Školení instruktorů školního snowboardingu (8.-12.1. Příchovice) 
Republikové finále v plavání SŠ (12.-13.1. Tábor) 

Unor2007 Seminář garantů sportů AŠSK CR (9.-11.2.- Šumperk) 
Republikové finále v basketbalu SŠ (9.-11.2. -Šumperk) 
Seminář krajských garantů McDonald' s Cupu (15.2- Praha) 

Březen 2007 Finále Poháru ASSK ČR ve florbalu SS (9.-11.3. - Jedovnice) 
Republikové fmále v házené ZŠ (20.-22.3.- Luby u Chebu) 
Republikové finále ve florbalu ZŠ (21.-23.3.- Kopřivnice) 
Finále Poháru AŠSK ČR ve šplhu SŠ (29.-30.3.- Frýdek-Místek) 
XII. sněm a I. reprezentační ples AŠSK ČR (31.3. Žd'ár nad Sázavou) 

Duben2007 Finále Poháru ASSK CR ve sportovní.gymnastice ZS+SS (12.-14.4. -
Krnov) 
ISF Basketbal12007 (8.-15.4. Pau, Francie) 
ISF Football2007 (14.-22.4. Santiago, Chile) 
Finále Poháru AŠSK ČR O nejlepší pohybovou skladbu ZŠ a SŠ (26.4.-
Opava) 
Finále Poháru AŠSK ČR v silovém víceboji ZŠ a SŠ (26.-27.4.- Jihlava) 

Květen 2007 ISF Swiming 2007 (28.4.-2.5. Szék~sfehérvár, Maďarsko) 
ISF Floorball2007 (3.-10.5. Brno, Ceská republika) 
Školení instruktorů školní cykloturistiky (14.-18.5 . Příchovice) 

Cerven2007 Republikové finále v minifotbalu ZS (5.-6.6.- Lázně Bělohrad) 
Svátek fotbalu- setkání vítězů krajských finále 10. ročníku McDonald' s 
Cupu 
(13.-14.6.- Praha) 
Republikové finále v atletickém čtyřboji ZŠ (15.-16.6.- Opava) 
Republikové finále ve volejbalu ZŠ (15.-17.6. Žd'ár nad Sázavou) 
Závěrečný turnaj ve Volejbalu 3+ 3 - 6.-7 .tř. ZŠ (21.-22.6. -Hradec 
Králové) 
ISF Ath1etics 2007 (22.-27.6.- Bordeaux-Mérignac, Francie) 
Setkání vítězů Poháru rozhlasu v atletice (28.6.- Houšťka u Staré 
Boleslavi) 

Cervenec Technická příprava manuálu "Veřejně prospěšné programy ASSK CR 
2007 ve školním roce 2007-08" a kalendáře AŠSK ČR 
Srpen2007 Distribuce manuálu "Veřejně prospěšné programy AŠSK CR 

ve školním roce 2007-08" 
Září 2007 Seminář okresních a krajských garantů McDonald' s Cupu (13.9.- Praha) 
Ríjen 2007 Konzultace hospodářů okresních a krajských rad (6. 10.- Praha) 

Seminář vedoucích Center sportu (9.10.- Praha) 
Republikové finále Comy středoškolského atletického poháru (11.-12.1 O. 
-Břeclav) 

Seminář zástupců Krajských rad k pořádání kvalifikací na RF (11.10.-
Praha) 

Listopad 2007 Republikové fmále v přespolním běhu SS (1.-2.11 . - Zďár nad Sázavou) 
Škola hrou- vzdělávací seminář pro učitele I. stupně ZŠ (23.-25.11. -
Praha) 

Prosinec 2007 Republikové fmále ve stolním tenisu SS (6.-8.-12. -Kostelec nad Orlicí) 
Seminář předsedů KR a OR AŠSK (7.-8.12.- Praha) 
Finále Poháru AŠSK ČR- TeamGym Junior (14.-15.12. Třebíč) 
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