
Hodnocení činnosti Centra sportu při 22. ZŠ 

za školní rok 2017  - 2018 
 

 

Již několik let při 22. základní škole působí Centrum sportu, které zajišťuje 

volnočasové sportovní kroužky pro I. stupeň a školní sportovní klub na II. stupni. 

Cílem učitelů a trenérů je motivovat a přivádět děti ke sportovním aktivitám a získat je 

k aktivnímu pohybu.  

 

První roky byla organizace finančně podporována grantem AŠSK ČR. Peníze byly 

vloženy do materiálního zabezpečení, a tak byla zajištěna materiální základna a 

umožněn start 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, vyčerpán a v tomto školním roce si opět zajišťujeme 

činnost bez čerpání dotací, jen z členských příspěvků. V červnu 2017 byla podruhé 

provedena revizní komisí AŠSK ČR kontrola personálního zabezpečení a dohod, 

evidence, výběru příspěvků, fyzická inventarizace majetku a faktur. Letos byly peníze 

využity také na sportovní materiál a cestovné na republikovou soutěž.  

 

 Foto: Krajské kolo v pohybových skladbách, skladba Sněhuláci 

 

 
 

 

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

momentálního zájmu dětí či možností trenérů. Končí kroužek Zdravotník záchranář a 

kondiční cvičení a Sportovní hry, dochází k výměně trenéra u florbalu a otvíráme nově 

fotbal pro 1. stupeň. Nadále nabízíme kroužek ping – pongu, volejbalu, atletiky, 

tenisu. Pokračují mažoretky a taneční příprava. Věříme, že si z bohaté nabídky 

volnočasových aktivit pro dívky i chlapce každý zájemce vybere.  



Z nabídky činnosti Centra sportu si mohou volit kroužky žáci a mládež do 18 let. Do 

kroužků CS mohou docházet zájemci i z jiných škol, sportování je otevřené široké 

veřejnosti. 

 

           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 

a atletice. Školních vystoupení se aktivně účastní i mažoretky a dívky z tanečního 

aerobiku. Centrum sportu se podílí se i na organizaci řady akcí AŠSK a připravuje 

žáky na tyto sportovní soutěže. 

 

Všem žákům a především členům  Centra sportu a trenérům přejeme krásné prázdniny 

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

vzájemnou spolupráci. 

 

Yveta Pompová 

vedoucí Centra sportu                                                               
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  Foto: Krajské kolo v pohybových skladbách, skladba Duhová víla 

 

 


