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Třídy se sportovním zaměřením
Místo realizace:

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 byla dostavena a otevřena v roce 1982 jako ZŠ Kopaniny.
Vnitřní prostředí školy bylo a je charakteristické výraznou inklinací ke sportovním aktivitám,
sport dívek nevyjímaje.
První sportovní třídy se zaměřením na fotbal byly založeny ve spolupráci s fotbalovým klubem
TJ Spartak PS Přerov na ZŠ Trávník ve školním roce 1977/78. Byly zřízeny na 2. stupni. V roce
1982/1983 byly výše uvedené sportovní třídy přesunuty na nově zřízenou školu ZŠ Kopaniny,
která byla dne 20. 3. 1996 zařazena do sítě škol jako ZŠ Za mlýnem. Cílem bylo vytvořit u žáka
pracovní režim, při kterém stíhá školu i fotbal v plném rozsahu. Na 1. stupni existovala nabídka
zájmových kroužků zaměřených na sportovní hry a fotbal, ve kterých se žáci připravovali na
vstup do sportovní třídy, které byly smíšené, dívky zde byly sportovně zaměřené na basketbal.
Sportovní třídy „vychovaly“ mnoho úspěšných fotbalistů a každoroční turnaj O pohár ZŠ
Kopaniny se hraje vždy v měsíci červnu dodnes. Jedná se už o tradici.
V současné době, kdy 1. FC Viktorie Přerov získala od Fotbalové asociace ČR statut sportovní
středisko mládeže, je záměrem nejen fotbalového klubu, ale i školy a házenkářského oddílu
Přerov - Žeravice vytvořit jednu třídu v ročníku se zaměřením na míčové sporty. Po vzájemné
dohodě mezi třemi subjekty je cílem začít od 1. ročníku školního roku 2015/2016. Tzn., že by
byla jedna třída v ročníku se sportovním zaměřením, ostatní klasické. Všechny třídy by byly
koedukované.
Škola je situována na velmi dobrém a strategickém místě v blízkosti centra a s dostupností
autobusové dopravy. V bezprostřední blízkosti školy je plavecký bazén, fotbalový stadion se
dvěma se dvěma travnatými hřišti a umělou trávou, atletickou dráhou, vše prozatím škola
využívá formou pronájmu. Dále se v blízkosti nachází nohejbalové kurty, kuželna a městský
park Michalov.
Ve škole jsou k dispozici dvě tělocvičny s nedávno zrekonstruovaným umělým povrchem a
odpovídajícím sociálním zázemím, dále posilovna, která může být použitelná i jako gymnastický
sálek. Škola bezprostředně sousedí s cyklostezkou Bečva.
Vnější prostředí areálu školy tvoří travnaté hřiště s rozměry 80x40 m, hřiště se dvěma kurty na
volejbal, nohejbal a tenis s umělým povrchem, asfaltová atletická dráha, asfaltové hřiště na
házenou a postranní plochy použitelné pro účelová, protahovací a relaxační cvičení. V současné
době je zpracován plán na revitalizaci školního hřiště, včetně vybudování závlahového systému,
přípojky surové vody, opravy atletické dráhy, renovace travnatého povrchu a zázemí pro školní
družinu. Plán je zpracován do dvou prováděcích etap. Po revitalizaci školního hřiště vzniknou
ideální podmínky pro výuku tělesné výchovy celé školy.
Žáci sportovních tříd navíc získají potřebné podmínky pro oddělenou a individuální výuku, pro
speciální činnosti v pohybových hrách, kroužcích či školní družině rozšiřujících všestrannost
tréninkového procesu.
Pro všechny žáky je k dispozici školní jídelna (samostatný právní subjekt) a žáci 1. stupně, příp.
dojíždějící žáci mohou navštěvovat školní družinu.
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Organizace tříd se sportovním zaměřením
1.stupeň:
Ve školním roce 2015/2016 se předpokládá otevření jedné třídy v prvním ročníku zaměřené na
sport, dále je předpoklad, že v dalších školních letech budou třídy se zaměřením na sport
pokračovat do dalších ročníků. Ostatní třídy – klasická výuka v souladu s ŠVP.
1. ročník:
týdenní rozpis hodin
▪ počet hodin tělesné výchovy:
▪ počet hodin sportovních aktivit:

2 hod/týden
4 hod/týden

v souladu s ŠVP
v rámci zájmového kroužku
(pohybové hry)

příklad týdenního rozvržení
▪ pondělí
▪ úterý
▪ středa
▪ čtvrtek
▪ pátek

1 hod Tv
1 hod pohybové hry
1 hod Tv
1 hod pohybové hry
1 hod pohybové hry
1 hod pohybové hry

ráno před výukou
odpoledne po výuce
ráno před výukou
odpoledne po výuce

Školní družina je v provozu od 6,15 hod do 16,30 hod. z toho vyplývá, že žáci ráno přijdou do
školní družiny, v případě ranních pohybových her si je vyzvedne trenér a po ukončení odvede do
třídy. V případě odpoledních pohybových her půjdou žáci s paní vychovatelkou na oběd tak, aby
byli včas připraveni na pohybové hry, na které si žáky vyzvedne trenér. Po ukončení hodiny žáky
odvede trenér zpět do školní družiny, popř. si je vyzvedne rodič.
realizace výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit (pohybových her)
▪ hodiny tělesné výchovy:
- dopolední výuka
- vedené vyučujícím a jedním trenérem (individuální a skupinová práce s dětmi,
trenér se zaměřuje na speciální činnosti jako protahování, strečink, běžecký výcvik
aj., učitel plní osnovy dle ŠVP)
▪ pohybové hry:
- ráno před výukou a po vyučování
- v rámci zájmových kroužků
- vedené trenéry
- prostor pro specializované činnosti, ale také například plavání, gymnastika, netradiční
sporty, sportovní hry typu badminton, šachy, stolní tenis, florbal, in-line bruslení aj.
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personální zabezpečení
▪ třídní učitelka 1. třídy
▪ trenéři:
Mgr. Petr Vojáček - 1. FC Viktorie Přerov - trenérská licence A
Kateřina Bajerová - SK Žeravice (házená) – trenérská licence C
2.stupeň:
Na druhém stupni je výuka tříd se sportovním zaměřením stanovena ŠVP. V každém ročníku (6.
– 9. ročník) je třída se sportovním zaměřením. Tyto třídy mají výuku tělesné výchovy a dále
semináře tělesné výchovy v rámci tzv. disponibilních hodin. Sportovní kurzy jsou následující:
lyžařský kurz, cykloturistický kurz. Žáci se zúčastňují sportovních soutěží, na kterých dosahují
velmi dobrých výsledků.
Škola je zapojena do projektu OVOV („Odznak všestrannosti olympijských vítězů“).
Věřím, že spolupráce zřizovatele, obou sportovních klubů a školy oživí opět tradici sportovních
tříd, která měla vždy na této škole dlouhá léta velmi dobrou úroveň, což dokazuje i fotbalový
turnaj „O pohár ZŠ Kopaniny“, který se v letošním roce konal již po třicáté.
Od školního roku 2015/2016 bude založena nová etapa sportovních tříd ve spolupráci se
sportovními kluby 1. FC Viktorie Přerov a SK Žeravice.
Přerov 8. 1. 2015
Mgr. Božena Přidalová, ředitelka
Mgr. Petr Vojáček, předseda 1. FC Viktorie Přerov
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