ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
Sportovní třída
Vážení rodiče, milí žáci,
od nového školního roku, tj. od 1.9.2022, bychom na naší škole Ing. M. Plesingera-Božinova
Neratovice chtěli ve spolupráci s FK a TJ Neratovice otevřít v 6. ročníku jednu třídu se sportovním
zaměřením. Žáci si vyberou fotbalové nebo všeobecné zaměření. Fotbalové zaměření si mohou
vybrat i žáci, kteří nehrají za FK Neratovice. Ve svém učebním plánu bude třída mít 4 hodiny tělesné
výchovy týdně. Žáci s fotbalovým zaměřením absolvují kromě 4 hodin TV navíc také 1-2 hodiny
specializovaného fotbalového tréninku týdně mimo školní rozvrh hodin.
Podmínkou pro otevření třídy je dostatek přihlášených žáků, kteří splňují dané
požadavky. Tyto jsou obsaženy a konkretizovány v Pokynu ředitele školy – třídy se sportovním
zaměřením (viz stránky školy). Počet žáků ve třídě je maximálně 30, zhruba polovina chlapců a
polovina dívek.
Výuka atletiky, míčových a pálkovacích her probíhá na školním hřišti s tartanovým oválem
a víceúčelovým hřištěm s umělou trávou. Výuka gymnastiky a sálových sportů ve školních
tělocvičnách a sportovní hale TJ. V podzimních a zimních měsících je do výuky zařazeno plavání
a bruslení. V jarních měsících sportovní třídy vyjíždějí na sportovně turistický kurz. V 7. ročníku
absolvují týdenní lyžařský výcvikový kurz.
Máte-li zájem o zařazení Vašeho dítěte do této třídy s fotbalovým zaměřením, sdělte to
v přihlášce na adresu ředitelství školy do 30.3.2022. Zájem o zařazení do této třídy se všeobecným
zaměřením do 25.4.2022. Přihláška je vyvěšena na stránkách školy www.zs-mpb.cz nebo FK
Neratovice www.fkneratovice-byskovice.cz . Členství ve sportovním oddílu není důležitou
podmínkou pro přijetí do všeobecného zaměření třídy, od 6. třídy je však povinné.
Talentové zkoušky pro fotbalové zaměření se budou konat 27.4.2022 formou testů atletických (běh
60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, šplh), gymnastických (přeskok, kotouly), herních
(driblink, přihrávka, chycení míče, střelba na koš, hod míčem) a fotbalových (vedení míče, přihrávky,
střelba, obcházení soupeře, driblink).
Talentové zkoušky pro všeobecné zaměření proběhnou 29.4.2022 stejnou formou bez fotbalových
testů.
Sraz v 8.00 hod před budovou školy. Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení (teplákovou
soupravu, trenýrky, tričko), obuv do tělocvičny, obuv na hřiště, svačinu a pití. Předpokládaný závěr
talentových zkoušek ve 12.00–13.00 hod.
O výsledku výběrového řízení budete písemně informováni u fotbalového i všeobecného zaměření
v měsíci květnu.
Dotazy a konzultace: ZŠ – Mgr. Milan Černý, tel. 323 550 509, mail milan.cerny@zs-mpb.cz
FK – Lukáš Fibiger, tel. 733 546 174, mail lukas.fibiger@seznam.cz
Tomáš Mašanský, tel. 725 044 369, mail tomas.masansky@seznam.cz
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Mgr. Jaroslav Kužel – ředitel školy

