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I. Základní charakteristika školy a východiska koncepce 
 

Základní škola, Přerov, Želátovská 8 je příspěvkovou organizací Statutárního města Přerova. 

Tato příspěvková organizace je úplnou základní školou zajišťující kompletní výchovně 

vzdělávací činnost, včetně školní družiny a zájmových kroužků. Školská příspěvková 

organizace nabízí i možnost stravování; školní jídelna je však samostatným právním 

subjektem. Škola je umístěna v kamenné budově z roku 1956. Areál školy tvoří hlavní budova 

se dvěma bočními trakty, tělocvična, moderní venkovní hřiště a rozsáhlý pozemek bývalé 

školní zahrady, který je v současné době předmětem projekčního a stavebního řízení ve věci 

výstavby moderního hokejbalového hřiště (realizace 2018). Výuka se na škole řídí Školním 

vzdělávacím programem „Krok za krokem školním rokem“. Specifikem školy je výuka 

angličtiny, s níž škola začala jako první ve městě Přerově a především pak výrazná spolupráce 

s Hokejovým klubem HC ZUBR Přerov, jejíž počátky sahají až do 70. let 20. století. 

Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje stabilní vysoce aprobovaný pedagogický sbor, 

vychovatelky školní družiny, výchovný poradce, preventista sociálně-patologických jevů, 

metodik informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě i speciální pedagog 

hrazený z prostředků EU. 

 

Vnitřní podmínky školy 

- Sportovní zázemí s vlastní tělocvičnou. 

- Víceúčelové venkovní hřiště. 

- Hokejbalové hřiště – ve fázi zpracovávání projektové dokumentace a stavebního 

řízení. 

- Blízkost zimního stadionu s ledovou plochou pro tréninky mládeže – žáků školy ze 

sportovních tříd. 

- Blízkost sportovního areálu SK Přerov, kde dílem probíhá výuka tělesné výchovy, 

sportovní aktivity žáků mimo vyučování (kroužky) a suchá či letní příprava žáků 

věnujících se lednímu hokeji. 

- Již tříletá tradice výuky tří hodin tělesné výchovy v první a druhé třídě, kdy třetí 

hodina je vedena za přítomnosti vyučující profesionálním lektorem vždy na určitý 

tematický sportovní celek. 

- Dlouholetá spolupráce s mateřskými školami – školičky bruslení, in-line bruslení a od 

školního roku 2016/2017 spolupráce se Sportovní mateřkou školou Přerov, 

Kouřilkova 2. 

- V širokém regionu i v ČR ojedinělá míra spolupráce s hokejovým klubem trvající již 

od 70. let 20. století. 

- Spolupráce s Nadačním fondem Vojtěcha Buriana. 

 

 

II. Klíčové aktivity sportovní koncepce školy 
 

1. Rozvoj výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit 

- 3 hodina TV v rámci povinné výuky – pokračování a rozvoj pilotní realizace. 

- 1 hodina týdně TV jako nepovinný předmět se zaměřením na lední hokej, suchou 

a letní přípravu, popř. hokeji příbuzné sporty (hokejbal, florbal, in-line hokej). 

- Užší propojení vzdělávacího procesu dle ŠVP se sportovní přípravou žáků 

v ledním hokeji a jemu příbuzných sportech (hokejbal, florbal, in-line hokej). 

 

2. Rozvoj spolupráce s MŠ Přerov, Kouřilkova 2 

- Základní škola Přerov, Želatovská 8 stála koncepčně, organizačně i personálně 

u zrodu sportovního zaměření této mateřské školy, v jejímž vzdělávacím rámci 



(a to i dle ŠVP) probíhají dvakrát týdně sportovní aktivity pro cca 60 – 80 žáků 

mateřské školy. Jednou týdně navštěvují žáci mateřské školy hodinu bruslení 

(popř. v letních měsících hodinu in-line bruslení) na zimním stadionu a jednu 

hodinu všeobecné sportovní průpravy ve sportovní hale města Přerova. Tyto 

sportovně edukační aktivity by byly i dnes nemyslitelné bez úzké personální 

spolupráce se Základní školou Přerov, Želatovská 8 a HC ZUBR Přerov. 

Lektorsky se na vedení výuky bruslení i všeobecné sportovní přípravy podílejí 

pedagogové základní školy – škola poskytuje ve spolupráci s hokejovým klubem 

i materiální zázemí pořizované z mimopřerovských dotačních titulů. 

- Zajištění personálního zázemí dle této strategie v rozsahu dvou trenérů/pedagogů 

v celkové výši 1,3 úvazku upevní další rozvoj sportovního vzdělávání dětí na 

MŠ a výrazně napomůže jeho další provázanosti se vzděláváním na ZŠ. 

Sportovní zaměření základní školy Přerov, Želatovská 8 tak představuje 

multiplikační efekt již zaběhlé a úspěšné koncepční práce v rámci přerovského 

předškolního vzdělávání. 

 

3. Rozvoj sportovních aktivit směřujících k předškolní mládeži a k využití volného 

času žáků plnících povinnou školní docházku 

- Širší nabídka sportovních aktivit pro žáky ostatních přerovských MŠ 

a především výraznější zajištění stávajících aktivit – zvláště pak tzv. Školičky 

in-line bruslení, jež probíhá v měsících květenu a červnu. Tato aktivita se těší 

vzrůstajícímu zájmu ze strany mateřských škol i rodičovské veřejnosti a pro 

Základní školu Přerov, Želatovská 8 je stále těžší bez náležité profesionální 

personální podpory tuto pro děti našeho města důležitou sportovně vzdělávací 

aktivitu plnohodnotně a profesionálně zajišťovat. 

- Rozšíření nabídky profesionálně vedených sportovních kroužků pro žáky školy 

i bez přímého sportovního zaměření na lední hokej – v prvé řadě na hokeji 

příbuzné sporty (hokejbal, florbal, in-line hokej), následně na všeobecnou 

sportovní průpravu a sportovní hry. 

 

 

III. Personální a materiální předpoklady sportovní koncepce školy 
 

1. Personální předpoklady 

Realizace sportovních aktivit dle článku II. této strategie vyžaduje zapojení dvou 

trenérů/pedagogů na zkrácený úvazek v celkové souhrnné výši 1,0 až 1,3 úvazku. 

Zapojení dvou trenérů/pedagogů je nevyhnutelné s ohledem na souběh sportovních 

aktivit více skupin v jednom čase na více místech. Při počtu 9 sportovních tříd se 

zaměřením na lední hokej je nezbytné zajistit souběh sportovních činností v jednom 

čase na různých sportovištích – tělocvična, zimní stadion, sportovní hala města 

Přerova, areál SK. Kvalifikačním požadavkem na trenéry bude stupeň „B“ či „A“, 

ideálně pak ve vazbě na pedagogické vzdělání v oblasti tělesné kultury a sportu dle 

zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Takovéto personální obsazení 

zajistí harmonické propojení více sportovně vzdělávacích aktivit napříč vzdělávacím 

spektrem dle ŠVP a sportovní přípravou v rámci ledního hokeje a jemu příbuzných 

sportů. 

 

2. Materiální předpoklady 

Mezi materiální předpoklady realizace sportovních aktivit patří především pronájem 

sportovišť, tj. v prvé řadě ledové plochy na zimním stadionu, pronájem sportovní haly 

města Přerova či možný pronájem sportovišť SK Přerov. K dalším předpokládaným 



nákladům realizace této strategie patří náklady na udržitelnost sportovního vybavení, 

tj. opravu stávajících pomůcek a nákup nutných pomůcek/sportovního nářadí a náčiní. 

Náklady na pronájem jsou nevyhnutelné s ohledem na skutečnost, že škola není 

a nebude s to zajistit specifické sportoviště, tj. ledovou plochu, ve své režii. Na druhou 

stranu výrazným pozitivem snižující tyto náklady je příprava výstavby hokejbalového 

hřiště, jež svým sportovním potenciálem pokryje drtivou většinu tréninkových 

a dalších sportovních aktivit v rámci suché a letní přípravy žáků se zaměřením na 

lední hokej, jakož stejně i žáků věnujících se hokeji příbuzným sportům a v neposlední 

řadě i žákům mateřských škol ve vazbě na jejich sportovní akce realizované ve 

spolupráci se Základní školou Přerov, Želatovská 8. 
 

 

IV. Časový plán realizace sportovní koncepce školy 
 

1. Předpokládaný termín zahájení realizace sportovního zaměření školy 

Zahájení realizace sportovního zaměření školy je třeba sladit s přirozeným během 

školních roků. Logickým časovým rámcem pro její start je tedy školní rok 2018/2019, 

tj. datum zahájení k 1. 9. 2018.  

2. Sportovní zaměření školy je plánováno na dobu neurčitou, ovšem s monitorovacím 

cyklem tří let, jenž se již při obdobných realizacích ve Statutárním městě Přerově 

osvědčil. Horizontem prvního cyklu realizace a ověření funkčnosti sportovního 

zaměření jsou tedy školní léta 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Pilotním obdobím 

je pak školní rok 2018/2019 – v tomto časovém úseku se předpokládá ověření 

funkčnosti této strategie sportovního zaměření školy, jakož i její variace v návaznosti 

na možné koncepční změny v oblasti provozování sportovišť města Přerova. 
 

 

V. Rozpočtové předpoklady sportovní koncepce školy 
 

1. Osobní náklady: 450.000,- Kč 

Realizace sportovních aktivit dle článku II. a III. tohoto sportovního zaměření školy 

vyžaduje zapojení dvou trenérů/pedagogů na zkrácený úvazek v celkové výši 1,0 až 

1,3 úvazku. Mzdové náklady do výše 1,3 úvazku včetně odvodů dle platné legislativy 

přitom představují sumu 450.000,- Kč. Ve vazbě na tuto částku je třeba mít na zřeteli, 

že znamená zajištění profesionální péče o žáky v rozsahu 29 hodin přímé pedagogické 

práce za týden, tj. takřka 1 200 hodin práce s dětmi a mládeží za kalendářní rok. 

 

2. Náklady na pronájem sportovišť a udržitelnost sp. vybavení: 250.000,- Kč 

Většina těchto nákladů jde za pronájmem sportovišť, tj. především za pronájmem 

ledové plochy na zimním stadionu. Bez pronájmu ledové plochy je toto sportovní 

zaměření školy těžko myslitelné, přičemž v současné době neexistuje k pronájmu 

ledové plochy na zimním stadionu v Přerově za ceny určované jeho provozovatelem 

žádná alternativa. Vedle této položky za pronájem ledu čítající cca 200.000,- Kč míří 

náklady ve výši cca 50.000,- Kč za pronájmem dalších sportovišť (především 

Sportovní hala Přerov) a za náklady na opravy a údržbu sportovního vybavení – 

pomůcky, nářadí, náčiní. 

 

Celkový rozpočet ve výši 700.000,- Kč představuje náklady na zajištění aktivit dle bodů 

II. a III. této strategie na jeden školní rok dle platné školské legislativy, tj. na období 12 

měsíců (období 10 měsíců školního vyučování a období 2 měsíců školních prázdnin); se 

mzdovými prostředky je třeba počítat i na období tzv. prázdnin s ohledem na platnou 

legislativu a právo zaměstnanců čerpat řádnou dovolenou. 



VI. Rozpočtové předpoklady sportovní koncepce školy pro rok 2018 
 

S ohledem na článek IV. této strategie sportovního zaměření školy a zahájení realizace jejích 

aktivit k 1. 9. 2018 dochází pro rok 2018 i k odlišné míře financování než v následujících 

letech zahrnujících celý školní rok. 

 

1. Osobní náklady: 150.000,- Kč 

Realizace sportovních aktivit dle článku II. a III. tohoto dokumentu zahrnující 

zapojení dvou trenérů/pedagogů na zkrácený úvazek v celkové souhrnné výši 1,0 až 

1,3 úvazku si s ohledem na mzdové náklady pro období 09 – 12/2018 vyžaduje 

prostředky ve výši 150.000,- Kč. 

 

2. Náklady na pronájem sportovišť a udržitelnost sp. vybavení: 85.000,- Kč 

Náklady na pronájem sportovišť (tj. především za pronájmem ledové plochy) 

a náklady na opravy a údržbu sportovního vybavení (pomůcky, nářadí, náčiní) si pro 

období 09 – 12/2018 vyžadují prostředky ve výši 85.000,- Kč. 

 

Celkové náklady na realizaci sportovního zaměření školy pro kalendářní rok 2018 

představují sumu 235.000,- Kč. 

 

 

VII. Závěr 
 

Výše uvedená strategie sportovního zaměření školy „Základní školy se zaměřením na lední 

hokej“ odpovídá moderním trendům v rozvoji vzdělávání a vzdělávací soustavy v České 

republice a je v souladu i se strategiemi rozvoje vzdělávání v rámci širšího okolí města 

Přerova, v němž vzdělávací a sportovní nabídka Základní školy Přerov, Želatovská 8 ve vazbě 

na lední hokej a jemu příbuzné sporty nemá obdoby. Předložená strategie sportovního 

zaměření školy je navíc logickým pokračováním předcházejících aktivit školy, jež mají dnes 

takřka již padesátiletou tradici. Uvedená strategie rozvoje sportovního zaměření školy tyto 

tradiční a v regionu nezastupitelné vzdělávací funkce školy přirozeným způsobem rozvíjí 

a tím je i chrání před ustrnutím a vyprázdněním. Přijetí této strategie si vyžaduje také 

přirozené zvyšování standardů pedagogické a sportovní práce s mládeží, jakož i nároky 

rodičovské veřejnosti – občanů města Přerova, kteří od školy a jejího zřizovatele právem 

očekávají zajištění materiálních předpokladů naplňování moderních trendů vzdělávání 

a sportovních aktivit pro své děti. Naplnění tohoto sportovního zaměření školy přináší navíc 

řadu multiplikačních efektů, počínaje prevencí sociálně patologických jevů až po podporu 

talentů či růst prestiže statutárního města Přerova jako města sportu a uvědomělého patrona 

plnohodnotného sportovního vyžití dětí a mládeže. 

 

 

 

 


