Organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami ze základních škol
Č. j.: MSMT-23 531/2016-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky
č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání, vydává tento organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ze základních škol:
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Povaha a cíl atletického čtyřboje
(1) Atletický čtyřboj (dále též jen „čtyřboj“) je soutěž¹ vycházející z obsahu vzdělávacího
oboru tělesná výchova v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako
cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s žáky zejména 6. – 9.
ročníků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Bližší určení věkové kategorie provádí
každoročně organizační výbor soutěže.
(2) Atletický čtyřboj je jednotný pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
Čl. 2
Účast na atletickém čtyřboji
(1) Atletického čtyřboje se mohou zúčastnit:
a) žáci uvedení v čl. 1 odst. 1,
b) ostatní žáci základních škol praktických a speciálních, pokud jejich dosažené sportovní
výkony vykazují odpovídající úroveň.
(2) Účast je dobrovolná.
(3) Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola.
ČÁST DRUHÁ
Organizace a řízení atletického čtyřboje
Základy organizace a řízení atletického čtyřboje
Čl. 3
Vyhlašování, organizace a řízení atletického čtyřboje
(1) Průběh ústředního kola atletického čtyřboje zajišťuje školské zařízení případně škola,
která se přihlásila o jeho pořádání. Postupová kola soutěže organizují zařízení, která se
přihlásila o jejich pořádání v příslušném roce.
(2) Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je postupovou soutěží
zaměřenou na atletickou všestrannost.
Organizuje se ve čtyřech kolech:
a) ve školním (vždy do 20. dubna příslušného kalendářního roku),
b) v okresním (vždy do 15. května příslušného kalendářního roku),
c) v krajském (vždy do 30. května příslušného kalendářního roku),

d) v ústředním (vždy do 20. června příslušného kalendářního roku).
(3) Organizaci a řízení jednotlivých kol atletického čtyřboje upravují čl. 6 až 9.
Čl. 4
Informace o atletickém čtyřboji
(1) Informace o atletickém čtyřboji se oznamují před každým ročníkem v propozicích a
materiálech Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje (dále jen „organizační
výbor“).
(2) Informace podle odst. 1 obsahují zejména:
a) místo konání ročníku,
b) podmínky účasti,
c) termíny a místa konání jednotlivých kol,
d) rámcovou charakteristiku průběhu soutěže,
e) zásady hodnocení sportovních výkonů,
f) podmínky vyhodnocení.
(3) Termíny konání jednotlivých kol stanovuje s Ústředním organizačním výborem
atletického čtyřboje v koordinaci s řídícími orgány dalších soutěží a s ohledem na provoz
škol.
Čl. 5
Úkoly soutěžících
(1) Soutěžící závodí ve čtyřech vybraných atletických disciplínách, a sice běhu na 60 m,
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu – chlapci – 1 500 m,
děvčata – 800 m.
Organizace a řízení jednotlivých kol atletického čtyřboje
Čl. 6
Školní kolo
(1) Školního kola se mohou zúčastnit žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvující
příslušnou základní školu a to na základě včas podané přihlášky. Školní kolo není omezeno
počtem startujících.
(2) Školní kolo organizuje právnická osoba vykonávající činnost dané školy.
(3) Organizaci zajišťuje ředitelem školy pověřený učitel, učitelé tělesné výchovy (dále jen
„pověřený učitel“), jehož úkolem je:
a) přijímat přihlášky žáků přímo nebo prostřednictvím jiných učitelů,
b) poskytovat žákům odbornou pomoc při přípravě na atletický čtyřboj, včetně zajištění
případných konzultací s odborníky mimo školu,
c) připravit po organizační stránce školní kolo,
d) sledovat průběh školního kola, zajišťovat jeho regulérnost a dodržování zadání
a pokynů a Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje,
e) vyhodnocovat dosažené výkony soutěžících podle platných výkonových tabulek
Českého atletického svazu,
f) vyhodnocovat výsledky kola a na jejich základě stanovit jednoznačné (na jednom
místě jen jeden soutěžící) pořadí soutěžících.

(4) Na zajištění organizace školního kola se mohou podílet i ostatní učitelé.
(5) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a podle
možností organizátora též knižní poukázku nebo věcný dar (dále jen „věcný dar“)².
(6) Po skončení školního kola zašle pověřený učitel nebo ředitel školy určenému členu
Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje popř. jeho okresnímu zástupci:
a) jmenný seznam žáků navržených k postupu do okresního kola, včetně úplné adresy školy a
bydliště, včetně dosažených sportovních výkonů a celkové bodové hodnoty jejich výkonů,
b) stručnou hodnotící zprávu o průběhu školního kola včetně počtu soutěžících.
(7) Organizátor soutěže uchovává účetní doklady týkající se školního kola po dobu 5 let³.
Dosažené výkony žáků archivuje nejméně po dobu 1 roku; žák, jeho zákonný zástupce a
komise vyšších stupňů si je mohou vyžádat k nahlédnutí.
Čl. 7
Okresní kolo
(1) Do okresního kola postupují vždy první tři umístění žáci a první tři umístěné žákyně
základních škol z příslušného školního kola.
(2) Okresní kolo organizuje škola nebo školské zařízení. Úkolem organizátora je ve
spolupráci s Ústředním organizačním výborem atletického čtyřboje:
a) pozvat první tři umístěné žáky a žákyně školního kola do okresního kola, a to nejméně 2
týdny před jeho konáním,
b) určit hodnotící komisi (dále jen „porota“),
c) připravit po organizační stránce okresní kolo.
a) (3) Úkolem organizačního výboru je:
a) koordinovat činnost pověřených učitelů a poskytovat jim odbornou a metodickou
pomoc,
b) sledovat průběh kola, zajišťovat jeho regulérnost a dodržování pokynů Ústředního
organizačního výboru atletického čtyřboje.
(4) Úkolem poroty je:
a) vyhodnotit dosažené sportovní výkony soutěžících podle výkonových tabulek Českého
atletického svazu, přičemž tyto výkony hodnotí vždy nejméně dva členové poroty a o
případných rozporech v hodnocení rozhoduje předseda
a) poroty,
b) vyhodnotit výsledky okresního kola a na jejich základě stanovit jednoznačné pořadí
soutěžících i družstev zastupujících jednotlivé okresy podle úspěšnosti (na jednom
místě pouze jedno družstvo či soutěžící)
(5) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný
dar², ostatní soutěžící mohou obdržet diplom za účast. Družstva, která se umístila na 1. až
3. místě obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar², ostatní soutěžící družstva
mohou obdržet diplom za účast.
(6) Po skončení okresního kola zašle organizátor ve spolupráci s hodnotící komisí pořadateli
krajského kola atletického čtyřboje a danému krajskému garantu soutěže – členu
Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje:

a) jmenný seznam žáků navržených k postupu do krajského kola, včetně úplné adresy
školy a bydliště a dosažených sportovních výkonů, včetně celkových bodových hodnot
jejich výkonů,
b) hodnotící zprávu o průběhu okresního kola s uvedením počtu soutěžících v nižších
kolech. Hodnotící zpráva se zašle též označenému pracovníkovi krajského úřadu,
nejlépe v elektronické podobě.
(7) Organizátor soutěže uchovává účetní doklady týkající se okresního kola po dobu 5 let³.
Dosažené sportovní výkony soutěžících uchovává nejméně po dobu 1 roku; žák, jeho
zákonný zástupce a komise vyšších stupňů si je mohou vyžádat k nahlédnutí.
Čl. 8
Krajské kolo
(1) Do krajského kola postupují vždy první tři umístění žáci a první tři umístěné žákyně
z okresních kol, a to bez ohledu na skutečnost, jsou-li tito z jednoho či více okresů.
(2) Krajské kolo organizuje škola nebo školské zařízení. Úkolem organizátora je ve spolupráci
s Ústředním organizačním výborem atletického čtyřboje:
a) pozvat první tři umístěné žáky a žákyně okresního kola do krajského kola,
a to nejméně 2 týdny před jeho konáním,
b) určit hodnotící komisi (porotu),
c) připravit po organizační stránce krajské kolo.
(3) Úkolem krajského garanta Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje je:
a) koordinovat činnost okresních pořadatelů,
b) sledovat průběh kola, zajišťovat jeho regulérnost a dodržování pokynů Ústředního
organizačního výboru atletického čtyřboje.
(4) Úkolem poroty je:
a) vyhodnotit sportovní výkony soutěžících podle tabulkových přepočtových bodových
hodnot Českého atletického svazu, přičemž tyto výkony hodnotí nejméně dva členové
poroty a o případných rozporech v hodnocení rozhoduje předseda poroty,
b) vyhodnotit výsledky krajského kola a na jejich základě stanovit jednoznačné pořadí
soutěžících podle úspěšnosti (na jednom místě pouze jeden/jedna soutěžící).
(5) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný
dar², ostatní soutěžící obdrží diplom za účast. Družstva, která se umístila na 1. až 3. místě
obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar², ostatní soutěžící družstva mohou
obdržet diplom za účast.
(6) Po skončení krajského kola zašle organizátor ve spolupráci s hodnotící komisí pořadateli
ústředního kola Atletického čtyřboje a předsedovi Ústředního organizačního výboru
atletického čtyřboje:
a) jmenný seznam žáků a žákyň navržených k postupu do ústředního kola, včetně úplné
adresy školy a bydliště a dosažených sportovních výkonů, včetně celkových bodových
hodnot jejich výkonů,
b) hodnotící zprávu o průběhu krajského kola s uvedením počtu soutěžících v nižších
kolech.

(7) Organizátor soutěže uchovává účetní doklady týkající se krajského kola po dobu 5 let³.
Dosažené sportovní výkony žáků archivuje nejméně po dobu 1 roku; žák, jeho zákonný
zástupce a komise vyšších stupňů si je mohou vyžádat k nahlédnutí.
Čl. 9
Ústřední kolo
(1) Do ústředního kola postupují z každého krajského kola vždy první tři nejlépe umístění
žáci a žákyně bez ohledu na skutečnost, jsou-li tito žáci z jednoho, či více okresů.
(2) Ústřední kolo organizuje pověřené školy a školská zařízení.
(3) Organizátor ústředního kola oznámí:
a) alespoň 14 dní před konáním ústředního kola všem postupujícím do ústředního kola,
prostřednictvím krajských garantů Ústředního organizačního výboru atletického
čtyřboje, přesný termín a místo konání ústředního kola, případně další důležité
informace,
b) připraví po organizační stránce ústřední kolo.
(4) Ústřední organizační výbor atletického čtyřboje:
a) koordinují činnost krajských garantů a pořadatelů jednotlivých kol,
b) určí porotu.
(5) Porota:
a) vyhodnotí sportovní výkony soutěžících podle tabulkových přepočtových bodových
kritérií českého atletického svazu, přičemž tyto výkony hodnotí nejméně dva členové
poroty a o případných rozporech v hodnocení rozhoduje předseda poroty,
b) vyhodnotí výsledky kola a na jejich základě stanoví jednoznačné pořadí soutěžících
a družstev podle úspěšnosti (na jednom místě pouze jeden/jedna soutěžící).
(6) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě v jednotlivých disciplínách, stejně tak
i v celkovém hodnocení, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar², ostatní
soutěžící mohou obdržet diplom za účast.
(7) Družstva, která se umístila na 1. až 3. místě obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný
dar², ostatní soutěžící družstva obdrží diplom za účast.
(8) Pořadatel archivuje účetní doklady týkající se ústředního kola po dobu 5 let³. Dosažené
sportovní výkony žáků uchovává nejméně po dobu 1 roku; žák, jeho zákonný zástupce
a ústřední komise si je mohou vyžádat k nahlédnutí.
ČÁST TŘETÍ
Komise a ústřední organizační výbor atletického
Čl. 10
Okresní komise
(1) Okresní hodnotící komisi tvoří předseda a další členové.
(2) Předsedu a další členy okresní komise jmenuje kraj, který může pověřit krajský úřad (dále
jen“kraj), krajský garant Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje z učitelů
základních škol praktických a speciálních, opakované jmenování je přípustné. Pokud kraj
pověřil organizací okresního kola jinou právnickou osobu (čl. 7 odst. 2), může ji pověřit i
ke jmenování okresní komise. Předsedu a další členy komise může kraj z důležitých
důvodů též odvolat.

(3) Počet členů a funkční období okresní komise určuje kraj.
Čl. 11
Krajská komise
(1) Krajskou komisi tvoří předseda a další členové.
(2) Předsedu a další členy krajské komise jmenuje kraj, Ústřední organizační výbor
atletického čtyřboje, z učitelů základních škol praktických a speciálních, opakované
jmenování je přípustné. Pokud kraj pověřil organizací krajského kola jinou právnickou
osobu (čl. 8 odst. 2), může ji pověřit i ke jmenování krajské komise. Předsedu a další členy
komise může kraj z důležitých důvodů též odvolat.
(3) Počet členů a funkční období okresní komise určuje kraj.
Čl. 12
Ústřední organizační výbor atletického čtyřboje
(1) Ústřední organizační výbor atletického čtyřboje tvoří předseda, tajemník a další
členové - krajští garanti.
(2) Předsedu a další členy Ústředního organizačního výboru jmenuje ministerstvo z učitelů
základních škol praktických a speciálních, opakované jmenování je přípustné. Předsedu
a další členy organizačního výboru může ministerstvo z důležitých důvodů též odvolat.
(3) Ústřední komise má nejméně 14 členů a její funkční období trvá 5 let.
Čl. 13
Obecné úkoly Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje
(1) Úkolem Ústředního organizačního výboru atletického čtyřboje je:
a) zabezpečovat odbornou a organizační náplň soutěže,
b) dohlížet na zásady hodnocení sportovních výkonů soutěžících a případně připravit
metodické materiály a doporučit doplňující literaturu na pomoc učitelům a žákům,
c) na začátku školního roku vypracovat propozice a materiály pro nadcházející ročník
atletického čtyřboje,
d) na závěr celého ročníku atletického čtyřboje vyhodnotit jeho celkový průběh
a zpracovat hodnotící zprávu obsahující mimo jiné i počty účastníků v jednotlivých
kolech. Zpráva se zasílá ministerstvu,
e) zaslat podklady ministerstvu pro účely zpracování pravidelného přehledu soutěží
a přehlídek, a to do 31. března⁵,
f) podle možností propagovat atletický čtyřboj ve školách, v hromadných sdělovacích
prostředcích a zejména v odborném a pedagogickém tisku.
ČÁST ČTVRTÁ
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 14
Propagace atletického čtyřboje
(1) Atletický čtyřboj propaguje zejména Ústřední organizační výbor atletického čtyřboje
prostřednictvím krajských garantů a podle možností i jiné osoby, orgány nebo instituce.
(2) Právnické osoby vykonávající činnost škol zprostředkovávají žákům informace
o atletickém čtyřboji.

Čl. 15
Bezpečnost při atletickém čtyřboji
Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků po dobu dopravy na atletický čtyřboj a
v průběhu jeho konání se řídí § 7 vyhlášky.
Čl. 16
Námitky
(1) Námitky proti regulérnosti soutěže lze uplatnit:
a) u pověřeného učitele v případě námitek proti průběhu školního kola,
b) u příslušné hodnotící komise v případě vyššího kola.
(2) Zpravidla až po prokazatelném sdělení pověřeného učitele nebo příslušné komise,
že námitce nebylo vyhověno, lze námitku uplatnit též u komise příslušné pro bezprostředně
vyšší kolo, týká-li se námitka ústředního kola, pak u Ústředního organizačního výboru
atletického čtyřboje.
(3) Námitky podle odstavce 1 a 2 lze podat nejdéle do 7 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků soutěže.
(4) Na základě námitky, které bylo vyhověno postupem podle odstavců 1 nebo 2 a která
odůvodňuje postup žáka do vyššího kola, se žák zařadí do vyššího kola, i kdyby byl
překročen omezený počet postupujících žáků.
Čl. 17
Účinnost
Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016.

Mgr. Michal Urban v. r.
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže

_____________
1) § 2 odst. 2 vyhlášky.
2) § 6 vyhlášky.
3) § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 4 odst. 1 vyhlášky.
5) § 3 odst. 6 vyhlášky.

