ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI GYMNÁZIU KLATOVY
Školní sportovní klub vznikl při Gymnáziu Klatovy na jaře roku 1999 a následně se
stal členem Asociace Školních sportovních klubů České republiky. Tato zájmová
organizace úzce spolupracuje se školou při pořádání mimoškolních i školních
sportovních aktivit, propagaci školy a organizování volného času dětí a mládeže.
Většinu členů tvoří studenti gymnázia, ale klub je otevřen i učitelům, ostatním
zaměstnancům školy, rodičům a sportující veřejnosti. Školní sportovní klub se podílí
na organizaci sportovních kroužků (např. basketbal, softbal, zumba, joga, atletika,
kondiční cvičení) a je pořadatelem mnoha sportovních akcí určených jak pro školní
soutěžení, tak i pro nejširší veřejnost (např. Gymnaziální padesátka).

V roce 2016 byl Školní sportovní klub transformován na pobočný spolek Asociace
školních sportovních klubů. Právní subjektivita je odvozena od stanov AŠSK, které
obsahují mimo jiné tyto cíle a poslání: podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků
školy ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji žáků po stránce duchovní, duševní,
tělesné i sociální; podporovat výchovně vzdělávací proces, účast žáků na soutěžích
a pořádání soutěží pro žáky. Hlavní činností spolku je: popularizace sportu a
sportovních aktivit mezi dětmi a mládeží a podpora zdravého a aktivního životního
stylu, jako významného prostředku prevence proti zneužívání návykových látek a
jiným patologickým jevům ve společnosti.

Činnost ŠSK GK je umožněna díky pochopení vedení školy, které poskytuje školní
sportoviště (tělocvičny, posilovnu saunu, vnější multifunkční hřiště) a sportovní
vybavení pro zájmovou tělesnou výchovu a sport.
Na ekonomické zajištění provozu spolek získává finanční prostředky formou
členských příspěvků, příspěvku od SRPŠ, dotacemi a sponzorskými dary.
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Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Klatovy, pobočný spolek
Sídlo:
Národních mučedníků 347, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 05385121
Bankovní spojení : 2401068275/2010
Kontakt :
kabinettv@seznam.cz
Telefon :
376 313 092
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