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Od školního roku 2019/2020 otevíráme 
třídu s rozšířenou výukou TV 

 
 
 
Proč s rozší řenou výukou TV  
 
Nedostatek pohybu a zhoršující se fyzická zdatnost začíná být vážným společenským problémem. 

Přibývá dětí, které vyměnily pohybové hry a pobyt na čerstvém vzduchu za sedavý způsob života 

trávený u počítačů. Naší snahou je dát dětem příležitost tento životní styl změnit a podpořit návyky 

vedoucí ke zdravému způsobu života. Jsme přesvědčeni, že každá hodina pohybu navíc trávená v 

kolektivu kamarádů, společný čas plný nezapomenutelných zážitků, seznámení se s aktivitami a 

(méně provozovanými) druhy sportů může být tím správným startem životní styl změnit. Je obecně 

známo, že pohybová aktivita napomáhá ke zvýšení výkonnosti a obranyschopnosti organismu, 

pozitivně ovlivňuje psychiku, paměť a koncentraci. Věříme, že sportovní třída pomůže vašim dětem k 

utváření zdravých návyků potřebných pro celý život. 

 
Třída s rozší řenou výukou  

tělesné výchovy  
 
Charakteristika t řídy : 
 
Časová dotace TV v jednotlivých ročnících: 
 

• 6. r. – 5 hodiny/týden 
• 7. r. – 5 hodiny/týden 
• 8. r. – 5 hodiny/týden 
• 9. r. – 5 hodiny/týden 

 
• stejná časová dotace v hlavních předmětech jako u tříd s nerozšířenou výukou TV 
• kvalitnější osvojení sportovních disciplín a kolektivních her 

 
 
Cíl: 

• všestranný rozvoj a zdatnost mladé generace 
• formování pohybových návyků důležitých pro zdravý životní styl 
• získání základních pohybových dovedností a návyků v jednotlivých sportovních oblastech 
• rozvoj talentu u pohybově nadaných žáků 

 



 

 

 
Obsah : 
 

• atletika 
• gymnastika 
• plavání, bruslení 
• sport. hry – kopaná, volejbal, basketbal, netradiční sporty (např. softbal, florbal, ...) 
• zaměření kurzů (týdenní) – lyžařský, cyklistický, turistický, vodácký 

 

 
Profil žáka : 
 

• v souladu s individuálními předpoklady dosáhne pohybových dovedností přibližujících se 
výkonnostnímu sportu, tvořivě je aplikuje ve hře, v soutěžích a při sportovních činnostech 

 

 

Přijímací řízení pro žáky do 6. t řídy s rozší řenou 

výukou Tv : 
17. června 2019 od 14.00 v t ělocvi čně školy . 

 

Hodnocené oblasti :  
1. sportovní testy 
2. prospěch 
3. členství ve sportovním klubu, oddíle 

Vyhodnocení: každá oblast bude bodována 
 

 

Přihlášky :                                                                                                                                                     

v kanceláři školy – p. Hrubá nebo http:// www.zsnovomestska.cz 
uzávěrka přihlášek – 7. června 2019                                                                                                                                                                                
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