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Základní informace
AAttlleettiicckkáá šškkoollkkaa,, AAttlleettiicckkéé ppřříípprraavvkkyy –– AAhhááččeekk II aa IIII
Základní informace:
Atletická školka (AŠ) je určena pro děti, které mají zájem se hýbat a být aktivní. Sportovní kolektiv a
základní návyky v oblastech, které s sebou sportovní prostředí nese. To jsou společné cíle všech
zainteresovaných.
Atletické přípravky (AP I, AP II, tradiční název Aháček I, Aháček II) mají za cíl všestranný rozvoj základních
pohybových schopností a dovedností u dětí se zaměřením na atletiku, tj. i seznámení se základy atletických
disciplín. Všestranný základní gymnastický rozvoj a míčové hry jsou nedílnou součástí tréninkových hodin.
Cílem je zajistit u dětí optimální tělesný a výkonnostní vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné specializaci a
pozdějšímu přesycení sportováním. Současně však chceme talentovaným dětem představit atletiku jako
sport, kterému by se později mohly věnovat třeba i na výkonnostní úrovni. Tréninky probíhají jednak na
atletickém stadionku na Letním poli a především na atletickém stadionu a sportovním areálu za parkem ve
Vyškově. V zimním období v tělocvičnách na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o., ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o. a
sportovní hale za parkem. Po skončení docházky do atletických přípravek mohou být děti zařazeny do
některé z tréninkových skupin mladšího žactva.
Členský příspěvek a jeho úhrada:
Skupina „Atletické školky“ (1-2 x týdně 60 minut)
Platba na školní rok:
2.900,- Kč
Skupiny „Atletické přípravky“ (2 x týdně 60 až 90 minut):
Platba na školní rok
2.900,- Kč
Pro přihlášení dítěte/atleta je potřeba vytisknout si celý soubor dokumentů (přihláška, potvrzení o
zdravotní způsobilosti, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů,
dotazník), následně vyplnit požadované údaje vč. potvrzení lékaře a osobních podpisů dítěte a rodičů.
Úplné dokumenty, prosíme, odevzdejte do 7. 9. 2020.
Nováčci event. přineste na některý z prvních tréninků, nejpozději však do 15. 9. 2020.
Platbu příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 15. 9. 2020 převodem na účet u ČSOB, a. s.
153385319/0300. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
dítěte včetně roku narození (např. Lucie Malinová, 2010).
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Organizace tréninků:
ATELTICKÁ ŠKOLKA:
Děti ročníků 2014, 2015 a 2016
 Pondělí a čtvrtek 16:30 až 17:30 hod. atletický stadionek při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o. (v zimě
tělocvična ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o., ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o. 16.30 až 17.30 hod.)

ATELETICKÁ PŘÍPRAVKA - Aháčci:
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA (Aháček I; 2012 – 2013, skupina trenéra Vladimíra Jiříčka na ZŠ a MŠ
Vyškov, Letní pole):
 Úterý: 14.30 hod. až 16.00 hod.
 Čtvrtek: 14.30 hod. až 16.00 hod.
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA I (Aháček I; 2012 až 2013; atletický stadion za parkem Vyškov)
 Úterý: 16.30 hod. až 18.00 hod.
 Čtvrtek: 16.30 hod. až 18.00 hod.
Zimní režim v tělocvičně na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
 Úterý: 16.00 hod. až 17.30 hod.
 Čtvrtek: 16.00 hod. až 17.30 hod.
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA II (Aháček II; 2010 až 2011; atletický stadion za parkem Vyškov)
 Úterý: 16.30 hod. až 18.00 hod.
 Čtvrtek: 16.30 hod. až 18.00 hod.
Zimní režim v tělocvičně na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
 Úterý: 16.00 hod. až 17.30 hod.
 Čtvrtek: 16.00 hod. až 17.30 hod.

Poznámka: Tradiční letní soustředění v termínu pondělí 16. 8. až sobota 21. 8. 2021
v Ostružné v Jeseníkách si dovolujeme nabídnout již nyní pro děti ve věku 7 až 12 let.
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Mladší a starší žactvo
 Mladší žactvo (Rysáčci; děti ročníků 2009 – 2008)
 Starší žactvo (Rysi, děti ročníků 2005 – 2007)
Základní informace:
Tréninkový proces je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte/atleta. Společným cílem trenérů a mladých
atletů je v mladším žactvu především zvládnutí základů atletických disciplín, to by mělo vyústit v úspěšné
absolvování disciplín atletického pětiboje (60 m př., hod kriketovým míčkem, 60 m, skok daleký a běh na
800 m). Cílem tréninkového procesu je také postupné aktivní zapojování se do systému soutěží ČAS
v souladu s roční klubovou termínovkou. Především aktivní účast v soutěžích družstev je výzvou pro celý
kolektiv mladých atletů. Součástí tréninkového procesu jsou i oblíbená atletická soustředění. Ve starším
žactvu již postupně dochází k širší specializaci jednotlivých atletických disciplín, k tomu slouží i tréninky
specializací (obvykle pátky). Nejvyšší sportovní metou tohoto věku je účast na Mistrovství ČR žactva.
Členský příspěvek a jeho úhrada:
Platba na školní rok: 2.900,- Kč
Pro přihlášení dítěte/atleta je potřeba vytisknout si celý soubor dokumentů (přihláška, potvrzení o
zdravotní způsobilosti, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů,
dotazník), následně vyplnit požadované údaje vč. potvrzení lékaře a osobních podpisů dítěte a rodičů.
Úplné dokumenty, prosíme, přineste do 7. 9. 2020.
Nováčci na některý z prvních tréninků, nejpozději do 15. 9. 2020.
Platbu příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 15. 9. 2020 převodem na účet u ČSOB, a. s.
153385319/0300. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
dítěte včetně roku narození (např. Lucie Malinová, 2008).
Organizace tréninků:
3x týdně, tréninkové dny pondělí, středa a pátek - 15:00 až 16:30 hod. atletický stadion/sportovní areál za
parkem ve Vyškově (v zimě částečný přechod do tělocvičen)
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Dorost, junioři a dospělí (2005 a starší):
Základní informace pro nové atlety:
Atletika - „sport na celý život“. Nabízíme tréninkové možnosti rozvoje atletických dovedností v plném
rozsahu disciplín i širokém spektru výkonnosti. Možností je mnoho a vesměs záleží na jednotlivých atletech,
jakým způsobem nabízené možnosti využijí. Systém tréninku a organizace atletických soutěží umožňuje
VŠEM atletům realizovat se v plném rozsahu svých možností a atletických dovedností.
Členský příspěvek a jeho úhrada (POZOR: platba na kalendářní rok):
 Do věku 23 let včetně
2.900,- Kč/atlet
 24 let a starší
1.200,- Kč/atlet
 Atleti ročníku narození 2004 hradí v roce 2020 členský příspěvek ve výši 50% celkové částky, tj.
1.450,- Kč (jedná se u nich o „přestupní“ rok ze žactva do dorostu)
Pro přihlášení atleta je potřeba vytisknout si celý soubor dokumentů (přihláška, potvrzení o zdravotní
způsobilosti, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů), následně
vyplnit požadované údaje vč. potvrzení lékaře a osobních podpisů. Úplné dokumenty, prosíme, přineste na
některý z prvních tréninků, nejpozději do 15. 9. 2020.
Platbu příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 15. 9. 2020 převodem na účet u ČSOB, a. s.
153385319/0300. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
dítěte včetně data narození (např. Lucie Malinová, 2000).

TRÉNINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ 2020
Organizace tréninků:
Tréninkové dny pondělí, středa od 16 hod. do 18 hod. a pátek od 14 do 18 hod. podle tréninkových skupin
a specializací, na atletickém stadionu a sportovním areálu za parkem ve Vyškově.
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PPŘŘIIH
HLLÁÁŠŠKKAA D
DO
O AATTLLEETTIICCKKÉÉH
HO
O KKLLU
UBBU
U AAH
HAA VVYYŠŠKKO
OVV,, ZZ.. SS..
Osobní data:
Příjmení:
Jméno:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Škola:
Výška, váha/jiné sporty
Bydliště:
Ulice:
Obec:
Okres:
Kontakt:
Telefon sportovec:
Telefon rodič: *
E-mail sportovec:
E-mail rodič: *
* u osob mladších 18 let

PSČ:

Souhlasím s tím, aby Atletický klub AHA Vyškov, z. s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti
s mým členstvím a činností v klubu.
Žádám a souhlasím s tím, že podáním této přihlášky, jejím přijetím Atletickým klubem AHA Vyškov, z. s. a zaplacením
členských příspěvků, se stávám členem Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. (IČ: 60553006). Budu respektovat vše tak, jak
vyplývá ze stanov Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. a budu se řídit Kodexem chování atleta/atletky Atletického klubu AHA
Vyškov, z. s..
Dále souhlasím s tím, že Atletický klub AHA Vyškov, z. s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence
Českého atletického svazu a České unie sportu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace
sportovce při soutěžích apod.)
Údaje je Atletický klub AHA Vyškov, z. s. oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství v klubu.
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb.

Členem Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. se stává každý, kdo plní členské povinnosti dle platných směrnic
Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. .
Povinnosti člena klubu:
a. úhrada členských příspěvků. Platba převodem na účet ČSOB, a. s. č. ú. 153385319/0300 do 15. 9. daného
roku (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte/atleta)
b. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
c. dodržování zásad provozního řádu sportoviště
d. každoroční absolvování zdravotní prohlídky
Byl jsem seznámen(a) s právy a povinnostmi člena Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. a souhlasím s nimi.
V ………………………………………… dne ………………………………………………..
Vlastnoruční podpis sportovce: ………………………… Podpis zákonného zástupce u osob mladších 18 let ……………………………..
Pozn. Letního sportovního táboru v Ostružné pro děti ve věku 7 až 12 let se dítě zúčastní – nezúčastní (zakroužkujte)
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Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Související právní předpisy: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR
Žádáme o provedení lékařské prohlídky pro účely zjištění zdravotní způsobilosti k:
 výkonnostnímu sportu (organizované sportovní soutěže)
 organizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova
Upozornění: registrující poskytovatel není kompetentní k posuzování zdravotní způsobilosti k:
a) vrcholovému sportu
b) vzdělávání ve školách se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a v průběhu výuky
Sportovní disciplína, k níž je posudek požadován: …………………………………………………………..
Požadovaný druh lékařské prohlídky (výkonnostní sport):
 Vstupní (před zaregistrováním ve sportovní organizaci, organizované sportovní soutěže)
 Ostatní:
 pravidelná (pokud to vyžaduje zdravotní stav, intenzita a objem tréninku posuzované osoby)
 mimořádná (Při změně zdravotního stavu posuzované osoby, zdravotní obtíže při sportu)
uveďte důvod:………………………………………………………………………………………………………..
Jednorázová prohlídka
 před sportovní soutěží, sportovní akcí, kdy je podmínkou účasti na akci organizovaného nebo neorganizovaného
sportu či předmětu TV
Posuzovaná osoba:
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………….. narozen dne: ………………………………….
trvalý pobyt:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
V ………………………………………….. dne …………………………………………

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU
Posuzovaná osoba je k výše uvedené sportovní disciplíně a kategorii:
Zdravotně způsobilá*
Zdravotně nezpůsobivá*
evid. číslo
Zdravotně způsobilá s podmínkou:
…………………………………………………………
Doba platnosti posudku (uvádí se pouze u organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo předmětu tělesná
výchova): ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
podpis a razítko
Poučení:
Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumánído 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě předán. Návrh
se podává písemně výše uvedenému lékaři.
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro
účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá či zdravotně způsobilá s podmínkou.

Posuzovaná osoba/zákonný zástupce převzal lékařský posudek do vlastních rukou
V…………………………………. dne ……………………….

………………………………
Podpis

*Nehodící se škrkněte.
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IINNFFO
ORRM
MAACCEE O
O ZZPPRRAACCO
OVVÁÁNNÍÍ O
OSSO
OBBNNÍÍCCHH ÚÚDDAAJJŮŮ AA SSO
OUUHHLLAASS SSEE ZZPPRRAACCO
OVVÁÁNNÍÍM
MO
OSSO
OBBNNÍÍCCHH ÚÚDDAAJJŮŮ
V souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v
Atletickém klubu AHA Vyškov, z. s. se sídlem Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov-Předměstí, IČ 60553006 a
Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4 Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 00539244 (dále jen „Správce“)
je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu v platném znění (dále jen
„ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, úplnou adresu místa pobytu vč. PSČ, u
cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi
(např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.)
Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4
po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat
činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát výše
zmíněného klubu a spolku.
Souhlasím se zpracování mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání
obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a
mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje fotografie, videa, zvukové záznamy
a sportovní výsledky a to za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twiter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších
informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail a rodné číslo za účelem vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po
tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým
vlastnoručním podpisem.
V ……………………………… Jméno a příjmení …………………………………..…… Podpis ………………………………….
Atletický klub AHA Vyškov, z. s., Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov-Předměstí
IČ: 60553006
E-mail: ahavyskov@seznam.cz ; Mob. 721 715 071
Bankovní spojení: 153385319/0300
Registrace ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 4483
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