
6. -   9. ročník  
Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy - II. stupeň

S  tále volná místa – přihlásit se můžete v kanceláři školy -   skola@zshoracke.org  

Co nabízíme:

• 4-5 hodin školní tělesné výchovy týdně řádně zapsané v rozvrhu hodin.

Další volitelné možnosti ve spolupráci s TAK Hellas Brno:

• výuka plavání 1krát týdně,
• možnost navštěvovat odpolední tréninky 2 - 3krát týdně,

◦ vhodné i pro sportovce jiných sportů – doplňková a vyrovnávací cvičení,
◦ rozvoj všech pohybových a sportovních dovedností – gymnastická průprava, celkové zpevnění 

těla, sportovní příprava dětí,
◦ pro zájemce tréninky zápasu,

• výcvik jízdy na koních 2krát ročně,
• kondiční cvičení PePe Fit,
• volný vstup do posilovny TAK Hellas Brno,
• zdokonalovací kurzy a výcvik jízdy na lyžích a snowboardu – 1 týden ročně  (hrazeno samostatně),
• účast na letním sportovním kurzu (hrazeno samostatně),
• účast na sportovních utkáních, vystoupeních a předváděcích akcích – Unie sportovních klubů města 

Brna (Kometa, Zbrojovka, Valosun, Draci,…), SportLife, Kroužkobraní a další,
• bruslení spolu s prohlídkou zázemí HC Kometa Brno – setkání s hráči,
• reprezentace školy na sportovních soutěžích (florbal, futsal, běh, plavání, fotbal, basketbal, 

badminton, přehazovaná, přespolní běh, silový čtyřboj, zápas,…).

Cílem je:

• rozvoj všech pohybových schopností a dovedností - rychlost, síla, vytrvalost a obratnost,
• zvýšení celkové fyzické zdatnosti a odolnosti – důležitá prevence civilizačních chorob,
• prevence rizikového chování - děti mají sportovní náplň odpoledne a jsou pod dohledem 

kvalifikovaných trenérů,
• vhodný a rozvíjející doplněk pro sportovce jiných sportů - koordinace pohybů a rozvoj docility – 

lépe se učí nové pohyby a prvky, vyrovnávací cvičení u jednostranně zaměřených sportů,
• zvýšení sebevědomí dívek i chlapců díky výuce sebeobrany a úpolových sportů - zápas, judo, aikido 

a další,
• výuka specifické sebeobrany dívek a mládeže,
• zvládnutí hyperaktivních stavů u ADHD – dítě získá meze a hranice,
• relaxace po sportovním výkonu, rozvoj fyzické zdatnosti a zlepšení psychického stavu – plavání, 

vířivka, sauna a další.

Žáci se stávají řádnými členy klubu TAK Hellas Brno včetně všech práv a povinností (odkaz na stránky 
klubu). Dále je vyžadováno plnit nejméně jednu volitelnou aktivitu klubu.

Pro případné podrobnější informace mě můžete kontaktovat na p.kucera@zshoracke.org

Mgr. Pavel Kučera
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