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Vážená paní trenérko, vážený pane trenére, 

 

žádám Vás o předání informací žákům ve vašem oddíle. 

Informativní schůzka pro rodiče žáků 5. tříd základních škol se koná ve čtvrtek 6. dubna 2023 od 15:30 

hodin v ZŠ Benešov, Dukelská 1818.  

      

Na základě vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ a vhodných materiálních a 

personálních podmínek školy navazuje ZŠ Benešov v Dukelské ulici na tradici sportovních tříd, které zde byly 

v minulosti. 

     Škola si ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy dala za cíl všestranné sportovní zaměření. 

Z tohoto hlediska jsou do výuky tělesné výchovy zařazeny sporty: vybrané míčové hry (basketbal, 

volejbal), sálová kopaná, kopaná, florbal, atletika, sportovní gymnastika, plavání, bruslení a netradiční 

sporty. 

Děti ze třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají týdně pět půlených (tzn. výuka TV – hoši a dívky 

odděleně) vyučovacích hodin tělesné výchovy. Zvolili jsme jeden dvouhodinový blok z důvodu, aby žáci mohli 

absolvovat různé soutěže, výuku plavání a bruslení na stadionech mimo školu, či atletiku a netradiční sporty 

v přírodě. Další 3 hodiny absolvují žáci po jednotlivých hodinách. Je to proto, aby došlo k rozložení tělesné 

zátěže. Jedna hodina z těchto tří hodin tělesné výchovy je pro všechny žáky relaxační, doplněna kompenzačním 

cvičením. Jeden den mají žáci úplně bez tělocviku.        

Přijímací řízení pro žáky 5. tříd se zájmem o rozšířenou výuku tělesné výchovy proběhne 24. května 2023. 

Zájemci mohou získat přihlášky od 15. března 2023 v kanceláři školy nebo v sekci Sport na webových 

stránkách www.zsben.cz. Uzávěrka přihlášek je 3. května 2023 v 15:00 hodin.    

    Požadavky na pohybové dovednosti jsou k dispozici na www.zsben.cz. Hodnotícím hlediskem budou 

sportovní dovednosti (testy), prospěch, chování, členství ve sportovním klubu, oddíle. Samozřejmostí je dobrý 

zdravotní stav.  

 

       

 

   

 

 Děkuji a s pozdravem                                

PaedDr. Hana Procházková  

ředitelka školy 

 

 

 

 

Příloha: 5 ks Informační leták 

http://www.zsben.cz/
http://www.zsben.cz/



