
Plán činnosti ASK ve školním roce 2019/2020 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace 

 

Asociace středoškolských klubů České republiky z. s., je mládežnickým spolkem, který usiluje o 

rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, 

příspěvková organizace je členem ASK ČR od roku 1990. 
Vedoucím středoškolského klubu ASK  při SZŠ Brno, Jaselská, p. o. je od školního roku 2018/2019 

Mgr. Romana Hanušová, účetnictví klubu vede Mgr. Soňa Pazourková.  

ASK při SZŠ Brno, Jaselská p. o. získává na provoz klubu dotace. Klub hospodaří s prostředky z 

členských příspěvků vybraných od členů klubu, s dotacemi od ASK ČR, dary, dotacemi místní a 

regionální samosprávy. Majetek pořízený z těchto prostředků je ve vlastnictví ASK ČR.  
Klub ASK na SZŠ Brno, Jaselská p. o. má širokou náplň činnosti. Mezi hlavní činnost patří především 

nabídka a zaštiťování činnosti různých zájmových kroužků a výjezdů žáků na jednodenní nebo 

vícedenní výlety. 

Ve školním roce 2019/2020 bude klub pokračovat v nastaveném systému. Zaměří se na nabídku 

kroužků žákům školy, jejichž vedoucími jsou pedagogové školy. Bude nabízet a podporovat výlety 

žákům a podílet se na propagaci školy 

 

Září   burza kroužků 

Říjen   zahájení provozu kroužků, Hallowenský den ve spolupráci se školním  

                                   parlamentem 

(Mgr. Hanušová, Mgr. Bartošková, Ing. Et Bc. Hartmanová) 

Listopad                      aktualizace zájmových kroužků, fotografování 

Prosinec             soutěž o nejkrásněji vyzdobenou vánoční třídu (ve spolupráci se školním     

            parlamentem (Mgr. Hanušová, Mgr. Bartošková, Ing. Et Bc. Hartmanová) 

Prosinec   Mikulášská nadílka (Mgr. Přibylová) 

Prosinec                      Předvánoční tvoření 

Prosinec  žádost o dotace na ústředí ASK na příští kalendářní rok 

Únor   sv. Valentýn soutěž ve spolupráci se školním parlamentem a MS Sociální     

                                    činnost 

(Mgr. Hanušová, Mgr. Bartošková, Ing. Et Bc. Hartmanová, Mgr. Otava) 

Únor    aktualizace kroužků, fotografování 

                                   Reprezentační ples školy – vystoupení žáků z kroužku tanečního a hudebního   

Březen                       zajištění lyžařského výjezdu (Mgr. Horynová) 



Duben             Velikonoční tvoření   

Květen / Červen         organizace a zaštiťování výletů, výjezdů a exkurzí přes ASK, Celostátní  

                                   soutěž první pomoci účast žáků na přípravě a organizaci soutěže při  

                                   maskování a aktivní začlenění žáků v soutěžních družstvech 

 

Po celý školní rok příprava žáků v rámci jednotlivých kroužků na vystoupení v rámci propagace školy 

– veletrh středních škol, ples školy, aj. 

 

 

V Brně dne 5. 9. 2019 

Mgr. Romana Hanušová 

 


