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I. Třídy s žáky se zaměřením na lední hokej 
 

V současné době funguje na škole 9. tříd s žáky se zaměřením na lední hokej a to buď 

v podobě tzv. čistých hokejových tříd nebo tříd smíšených s žáků se sportovním zaměřením 

na lední hokej a žáků/žákyň ostatních. 

 

Třídy se zaměřením na lední hokej ve školním roce 2018/2019 

1.B – 16 žáků se zaměřením na lední hokej 

2.B – 17 žáků se zaměřením na lední hokej 

3.B – 15 žáků se zaměřením na lední hokej 

4.B – 18 žáků se zaměřením na lední hokej 

5.B – 16 žáků se zaměřením na lední hokej 

6.B – 20 žáků se zaměřením na lední hokej 

7.B – 17 žáků se zaměřením na lední hokej 

8.B – 10 žáků se zaměřením na lední hokej 

9.B – 11 žáků se zaměřením na lední hokej 

 

Ve školním roce 2019/2020 přijme škola 19 žáků se zaměřením na lední hokej 

 

 

II. Klíčové aktivity sportovní koncepce školy 
 

Realizace sportovního zaměření školy na lední hokej je primárně závislá na činnosti dvou 

trenérů s trenérskou licencí třídy B bez jejichž každodenní práce by uskutečňování jejího 

poslání bylo nemyslitelné. Vedle níže uvedeného výčtu pravidelných aktivit věnují se oba 

trenéři řešení každodenních potřeb plynoucích z provázanosti školy a ledního hokeje, a to 

především u nejmenších žáků/hráčů od prvního do třetího ročníku. Ti vyžadují s ohledem na 

svůj věk maximální péči spočívající v dohledu nad přesuny mezi školou a zimním stadionem 

na tréninky, spolupráci s třídní učitelkou a vychovatelkami ve školní družině při realizaci 

nejrůznějších sportovních aktivit a akcí apod. Vedle vedení vlastní sportovní činnosti jde 

i o budování návyků na harmonogram a sled sportovní přípravy, hygienické návyky, návyky 

správného stravování a pitného režimu, bezpečnosti při sportu apod. 

 

 

1. Rozvoj výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit 
 

Třetí hodina TV v rámci povinné výuky 

V prvním, druhém a třetím ročníku je v souladu s ŠVP realizována tzv. třetí hodina tělesné 

výchovy. Této hodiny se účastní všechny děti z tzv. hokejových i nehokejových tříd, tj. 

A i B třídy v uvedených ročnících. Třetí hodinu tělesné výchovy za přítomnosti třídních 

učitelek těchto tříd vedou trenéři působící na škole v rámci jejího hokejového zaměření – 

jednotlivé hodiny nejsou jen „prostým“ pokračováním běžné hodiny TV, ale představují 

ucelené bloky zaměřené vždy na tu či onu oblast všeobecné sportovní průpravy. Žákům všech 

tříd 1. až 3. ročníku se tak dostává vysokého nadstandardu ve všeobecné sportovní průpravě, 

což vede ke zvýšenému zájmu o pohybové aktivity, např. i v rámci sportovních kroužků či 

klubů. 
 

V rámci realizace této aktivity bylo ve školním roce 2018/2019 realizováno přes 170 

hodin přímé sportovní výuky, a to v rámci úvazků obou trenérů působících na škole 

v rámci jejího sportovního zaměření na lední hokej. 

 

 



 

Celoroční hokejová škola 

V rámci realizace koncepce probíhá třikrát za měsíc tzv. Celoroční hokejová škola zaměřená 

na rozvoj klíčových dovedností žáků/hokejistů v jednotlivých oblastech hry ledního hokeje – 

bruslení, střelba, strategie hry apod. Celoroční hokejová škola je realizována i v rámci letní 

přípravy. 
 

Během školního roku 2018/2019 bylo realizováno přes 30 hodin této aktivity, a to 

v rámci úvazků obou trenérů působících na škole v rámci jejího sportovního zaměření 

na lední hokej. 

 

 

Regenerační plavání 

V rámci letní přípravy, tj. v měsících květen a červen bylo realizováno tzv. regenerační 

plavání na plaveckém bazéně. S ohledem na skutečnost, že lední hokej, jak je obecně známo, 

způsobuje jednostrannou tělesnou zátěž, je v současnosti kladen stále větší důraz na tzv. 

kompenzační či regenerační cvičení, jež tuto jednostrannou zátěž minimalizují. Mezi ideální 

aktivity pro hokejisty v tomto směru patří i plavání, které pomáhá k celkové tělesné 

regeneraci. Této aktivity se účastnili všichni žáci s hokejovým zaměřením druhého stupně, 

tj. 6. až 9. ročníku. 
 

V rámci této aktivity proběhlo celkem 14hodin regeneračního plavání v šesti skupinách, 

tj. celkem 84 tréninkových hodin.  

 

 

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 jsou 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 jak oba trenéři působící na 

škole v rámci jejího sportovního zaměření na lední hokej, tak i učitelé tělesné výchovy školy. 

Bez realizace sportovního zaměření školy a jeho podpory ze strany zřizovatele by nebylo 

možné časově a personálně harmonizovat tyto aktivity, a to i s ohledem na skutečnost, že 

probíhají na několika místech – zimním stadionu, sportovní hale města Přerova a základní 

škole. Časově musí být navíc tyto aktivity zorganizovány tak, aby na sebe navazovaly 

a umožňovaly trenérům i pedagogům další působení ve výuce dle rozvrhu školy či 

tréninkového plánu atd. 

 

 

3. Rozvoj sportovních aktivit směřujících k využití volného času žáků plnících povinnou 

školní docházku 
 

Sportovní hry 

Během školního roku 2018/2019 zajišťovali trenéři působící na škole v rámci jejího 

hokejového zaměření i tzv. sportovní hry, tj. aktivitu pro okruh žáků školy přesahující jen 

žáky se zaměřením na lední hokej. Tyto sportovní hry byly realizovány dílem ve sportovní 

hale města Přerova a dílem v tělocvičně školy a na jejích venkovních sportovištích. Aktivita 



zahrnovala široký okruh sportovních aktivit rozvíjející sportovní dovednosti žáků školy, a to 

směrem k pěstování návyků zdravého a aktivního životního stylu. 
 

Během školního roku 2018/2019 bylo realizováno přes 120 hodin této aktivity, a to 

v rámci úvazků obou trenérů působících na škole v rámci jejího sportovního zaměření 

na lední hokej. 

 

 

III. Personální a materiální zajištění realizace sportovního zaměření školy 
 

1. Personální obsazení 

Na realizaci sportovního zaměření na lední hokej se podílely tyto osoby: 

 

Vít Černohous  úvazek  0,55 trenérská licence B 

Jiří Sklenář  úvazek  0,55 trenérská licence B 

 

2. Materiální zajištění 

Materiálně byla realizace sportovního zaměření školy na lední hokej zajištěna 

především úhradou nákladů na pronájem sportovišť a nákup sportovního 

vybavení/pomůcek. Kvalitní práce není bez kvalitního vybavení myslitelná a v tomto 

smyslu dochází díky realizaci sportovní koncepce k postupnému splácení vnitřního 

dluhu ve vybavení a sportovních pomůckách, jež jsou dnes a denně využívány nejen 

žáky/hokejisty. 

 

 

VI. Rozpočtové předpoklady sportovní zaměření školy pro následující 

období 
 

Celkové náklady: 700.000,- Kč z toho 

Osobní náklady: 450.000,- Kč 

Ostatní náklady: 250.000,- Kč 

 

Realizace sportovního zaměření školy na lední hokej počítá i pro následující období se 

stejnými náklady. Ty představují sumu ve výši 700.000,- Kč na kalendářní rok. Tato částka 

zahrnuje jednak osobní náklady ve výši cca 450.000,- Kč, jednak ostatní náklady (tj. zejména 

náklady na pronájem sportovišť, nákup a opravy sportovního vybavení, služby a další náklady 

plynoucí z povahy sportovního zaměření školy na lední hokej dle rozhodnutí ředitele školy) 

ve výši 250.000,- Kč. Výše osobních a ostatních nákladů nepředstavují přitom závazné limity, 

ale orientační proporci nákladů – s ohledem na neustále se měnící předpisy v oblasti 

mzdových nákladů (tj. tzv. platové tabulky, změny ve výši odvodů apod.) a rozsah celkového 

úvazku v rozmezí 1,0 až 1,3 není možné přesně stanovit čerpání mzdových nákladů. 

V případě vyšších osobních nákladů než 450.000,- Kč budou tyto pokryty z nákladů ostatních, 

popř. naopak. Celková suma 700.000,- Kč/kalendářní rok však zůstává nezměněna. 

 

 

Monitorovací zprávu zpracoval ředitel školy Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

 

 

V Přerově 8. 7. 2019 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v.r. 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

ředitel školy 


