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Zpráva předsedy Komise škol
pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 29. 3. 2014 v Brně
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce komise škol v minulém roce 2013.
Hlavní náplní práce komise škol je pořádání středoškolské soutěže v osmiboji s názvem „O
nejzdatnější mládež, nejzdatnější školu SŠ, SOŠ, OU a ISŠ“.
Soutěž je koncipována tak, aby srovnala všestranné silové, rychlostní, vytrvalostní a dovednostní
schopnosti v soutěži jednotlivců i týmů dívek a chlapců. V minulém roce 2013 jsem zachoval soutěžní
model z minulých let, kdy bylo uspořádáno nejdříve kolo internetové, následovalo Mistrovství České
republiky na které byly pozvány školy s nejlepšími výsledky v internetových kolech. Mistrovství ČR se
uskutečnilo, dne 13. června 2013, v budově SPŠ Hranice na Moravě. Finálového kola se zúčastnilo 6
družstev chlapů a 4 družstva dívek.
V soutěži družstev dívek vyhrálo družstvo Obchodní akademie Česká Lípa, mezi chlapci bylo nejlepší
družstvo pořádající školy SPŠ Hranice. Celkovou nejlepší školou v roce 2013 Obchodní akademie
Česká Lípa. Nejlepší družstva získala hodnotné ceny, medaile a diplomy, které věnoval SKFČR.
Podrobné výsledky a všechny potřebné informace jsou uveřejněna na svazových stránkách
www.SKFCR.cz.
Pro tento rok je soutěžní model nastaven stejně jako v již zmiňovaném roce 2013. Tedy, kolo
internetové, z kterých budou nejlepší školy pozvány na Mistrovství České republiky, kde se družstva
utkají o hodnotné ceny. V této chvíli je předběžně určen termín a místo konání MČR pro rok 2014,
které by se mělo uskutečnit v České Lípě, dne 12. června 2014.
Výše zmíněné výsledky bych v komisi škol sám nedosáhl. Dovolte mi proto, abych ve své zprávě
rovněž poděkoval svým kolegům v komisi: Jiří Prudil, Martin Louda, Jiří Rohan. Všichni jmenovaní se
aktivně podíleli na hladkém průběhu soutěže.

Velkou pomocí byla aktivní účast pořádající SPŠ

Hranice.
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Na závěr mi dovolte upozornit na skutečnost, že soutěže pořádané komisí škol mají smysl. Je třeba si
uvědomit, že soutěže dělají SKFČR dobré jméno u široké, nejen sportovní, veřejnosti. Rovněž přeji
mému nástupci hodně úspěchů při organizování dalších ročníků, do dalšího období již nekandiduji.
Děkuji za Vaši pozornost
Tomáš Dluhoš
předseda Komise škol SKFČR
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