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SPORTOVNÍ TŘÍDY                               
 

 

V rámci sportovní třídy nabízíme možnost kvalitního tréninku a sledování školní 

výkonnosti Vašich dětí. Chceme tak dát hráčům šanci co nejefektněji propojit 

tréninkový proces a školní docházku. Snažíme se časově skloubit program 

tréninků a školní vyučování.  

Cílem je u žáka vytvořit pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou 

zaneprázdněnost. Hráč stíhá školu i hokej v plném rozsahu. Snahou je, aby hráč 

toto chápal jako životní realitu, byl vychováván k profesionalismu. 

Třída je uzpůsobena pro tréninkový proces a snaží se být nápomocna žákům, 

kteří mají ambice vyniknout jak ve škole, tak na ledě. 

Hokejový klub má možnost aktivně sledovat školní výkonnost svých hráčů.  

 

 

Zásady setrvání žáků ve sportovních třídách LH platné pro 3. – 9. ročník 

základní školy. 

 

 

1. Oblast vzdělávací – při nedostatečném prospěchu je žák zbaven výhod 

sportovní třídy (uvolňování na zápasy v době vyučování). 

2. Oblast výchovná – při opakované snížené známce z chování je žák 

přeřazen ze sportovní třídy do třídy nesportovní. 

3. Oblast výkonnostní – v případě velmi slabé sportovní výkonnosti, 

špatnému přístupu k tréninku a časté neomluvené absenci je žák přeřazen 

na návrh trenéra ze třídy se sportovním zaměřením do třídy nesportovní. 

4. Oblast zdravotní – při trvalých zdravotních potížích po konzultaci 

s lékařem a rodiči je žák přeřazen ze sportovní třídy do třídy nesportovní,   

na žádost rodičů existuje i možnost setrvání ve sportovní třídě. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Povinnosti hokejového klubu  
 

 

1. Trenéři budou 1krát týdně konzultovat s třídním učitelem všechny výše 

uvedené oblasti a budou se 2krát ročně zúčastňovat rady sportovních tříd. 

2. Trenéři budou spolupracovat s třídními učiteli v oblasti výchovně vzdělávací. 

Při zhoršeném prospěchu nebo kázeňských přestupcích nebudou žáci uvolňováni 

na utkání v době vyučování. 

3. Trenéři ve spolupráci se školou zajišťují přesun žáků, hrajících 

za 1. – 5. hokejový ročník, do školy ze zimního stadionu a ze školy na zimní 

stadion.  

(žáci hrající za vyšší hokejové ročníky 6. – 9., odcházejí ze školy na zimní 

stadion a z tréninku do školy samostatně) 

 

 

S těmito zásadami jsou při vstupu do sportovních tříd seznámeni žáci i rodiče 

 

 

V Mladé Boleslavi  26. 8. 2019 

 

Za školu      Mgr. Brigita Šulcová                       Za oddíl BK Mladá Boleslav 

                      ředitel(ka) školy  Petr Haken                                            

      Lukáš Zörkler 


