Koncepce sportovní třídy
V září 2018 bude jedna budoucí šestá třída otevřena jako třída „sportovní“, třída s rozšířenou výukou
tělesné výchovy. Motivací pro zřízení sportovní třídy jsou následující podmínky:







Dostatečné množství žáků v budoucích třídách 2. stupně
Velké množství sportovně nadaných a úspěšných žáků v současných třídách 1. stupně
Kvalitní pedagogické zázemí s dostatkem pedagogů TV s perspektivou práce v následujícím
období
Nadstandardní vybavení školních sportovišť a prostor
Podpora zřizovatele – Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Předjednaná spolupráce se sportovními kluby ve městě

Počítá se s touto charakteristikou třídy:









Počet žáků bude zhruba 25 (v závislosti na zájmu a výsledků talentových zkoušek)
O zařazení do třídy rozhodne ředitel školy podle následujících kritérií:
a) zájem žáka a rodičů (zákonných zástupců)
b) výsledky talentových zkoušek z TV
c) výsledky průběžného hodnocení prospěchu na 1. stupni
Výuka je vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte
Třídním učitelem bude učitel s aprobací pro TV
Výuka bude posílena 2 hodinami TV oproti ostatním třídám – to znamená, že sportovní třída
bude mít 5 hodin TV týdně
Zároveň bude odpovídajícím způsobem ponížena hodinová dotace jiných předmětů v ročníku
Třída absolvuje během cyklu (6. -9. ročník) 2-4 sportovní soustředění (zpravidla jarní nebo
podzimní kurz), k tomu LVK (4x)

Aktivity TV










Atletické disciplíny – sprinty, běhy na střední a dlouhé tratě, překážkové běhy, dálka, výška,
trojskok, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, diskem, pětiboj, sedmiboj, devítiboj, orientační
běh, turistika
Gymnastika – její základy
Kondiční cvičení
Lyžování – běžecké i sjezdové,
Sportovní hry – basketbal, fotbal, florbal, volejbal, házená, softball, přehazovaná, frees bee,
ringo, discgolf
Plavání (Sportcentrum)
Zdravotní tělesná výchova (kompenzační a nápravná cvičení)
Absolvování ve škole netradičních sportů (veslování, tenis, divoká voda – vše ve spolupráci
s oddíly ve městě a s jejich trenéry formou kurzů)

Sportovní vybavení školy




Atletické hřiště – 309 m dlouhý atletický ovál s umělým povrchem + sektory pro skok daleký a
vrhy
2 tělocvičny s časovou tabulí
1 hřiště s umělým povrchem pro míčové hry („klec“)




1 hřiště s písčitým povrchem pro beach volejbal nebo přehazovanou
1 relaxační tělocvična (gymnastika, posilování, aerobic)

