
Centrum sportu při 22. ZŠ 
 

 

Při 22. základní škole působí Centrum sportu, které zajišťuje volnočasové sportovní kroužky 

pro I. stupeň a školní sportovní klub na II. stupni. Cílem trenérů je motivovat a přivádět děti k 

zájmovým sportovním aktivitám a získat je k radostnému aktivnímu pohybu.  

 

První roky byla organizace finančně podporována AŠSK ČR. Peníze byly vloženy do 

materiálního zabezpečení, tím byla zajištěna materiální základna a umožněn start činnosti 

různých sportovních kroužků. V dalších letech jsme zabezpečovali činnost Centra z členských 

příspěvků a dotace Magistrátu města Plzně. Ve školním roce 2013 - 14  byla vypracována 

podruhé žádost o zařazení do projektu Centra sportu AŠSK ČR. Grant byl schválen a v tomto 

školním roce jsme skončili s čerpáním dotací. V červnu 2017 byla podruhé provedena revizní 

komisí AŠSK ČR kontrola personálního zabezpečení a dohod, evidence členů a trenérů, 

výběru příspěvků, fyzická inventarizace majetku a faktur. Peníze byly využity výhradně na 

sportovní materiál. Nově jsou zakoupeny branky, startovací bloky, tři ping – pongové stoly, 

pálky, tenisové míčky, badmintonové sady, rozlišovací trička na sportovní hry a další. 

Centrum sportu a ŠSK získalo dar od KR AŠSK – sadu gymnastického nářadí Rinogym od 

výrobce Jipast. Cílem bylo doplnit standardní vybavení tělocvičen o nářadí, které svojí 

konstrukcí lépe vyhovuje dětem, bezpečnosti cvičení a filosofii gymnastiky pro všechny. 

 

Kroužky, které nabízíme plzeňským i mimoplzeňským dětem, se mění podle momentálního 

zájmu dětí. V příštím školním roce nabízíme nový kroužek ping – pongu. Podařilo se nám 

zajistit trenéra a věříme, že bude zájem dětí a kroužek bude otevřen. Centrum sportu 

připravuje na každý školní rok bohatý výběr volnočasového sportovního vyžití pro dívky i 

chlapce. 

 

Vybrat si mohou z bohaté nabídky kroužků: florbal, volejbal, tenis, mažoretky, taneční 

příprava, atletika, sportovní hry, záchranář a kondiční cvičení. Z nabídky činnosti Centra 

sportu si mohou volit kroužky žáci a mládež do 18 let. V letošním roce je zaevidováno 245 

členů AŠSK, CS má 169 členů a ŠSK 76 členů. Do kroužků CS dojíždějí děti i z okolních 

škol. Základní škola pro sluchově postižené poskytuje kroužek sportovních her. 

 

Oddíly vedou trenéři z řad učitelů ZŠ, aprobovaní trenéři a trenéři – rodiče. 



Organizace během roku pořádá nebo je spolupořadatelem řady sportovních akcí, například 

okresní soutěže ve šplhu, okresní a krajské soutěže v pohybových skladbách, atletice. 

Školních vystoupení se aktivně účastní i oddíl mažoretek. Centrum sportu se podílí se i na 

organizaci řady akcí AŠSK a připravuje žáky na tyto sportovní soutěže. Kroužky využívají 

skvělé sportovní zázemí 22. základní školy. 

 

Všem žákům a účastníkům soutěží s Centrem sportu a trenérům přejeme aktivní prázdniny 

bez úrazu, v novém školním roce zdraví a sportovní úspěchy. Těšíme se na další vzájemnou 

spolupráci. 
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