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Z á s a d y  
PROGRAMU  IV.  -  Sportovní střediska 

(včetně projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ“) 
pro čtyřletý cyklus 

 
 

Článek I  - Všeobecná ustanovení 
1. Zásady programu Sportovních středisek (dále jen „SpS“) vycházejí ze zákona č.115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády č.718 „Zásady komplexního 
zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů“ 
ze dne 14. července 1999. 

2. V oblasti prevence úrazů se zaměřit na plnění usnesení vlády ČR č. 926  o Národním 
akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017 ze dne 22.8.2007. 

3. Cílem programu je podpora: 
a) stávajícího projektu „Intenzifikace sportovních tříd“ (dále jen „ST“), prostřednictvím 

vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních 
talentů. Podpora se týká sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním 
tělesné výchovy na základních školách ve spolupráci se sportovním svazem, 
s rozlišením pouze na kmenové a doplňkové sporty, 

b) základních sportovních středisek (dále jen „ZSS“), která se orientují na doplnění 
projektu „Intenzifikace sportovních tříd“. Jedná se o podporu sportovní přípravy dětí, 
zpravidla ve věkové kategorii 6 až 15 let, které jsou zařazeny do systému všeobecné 
přípravy sportovních talentů. Současně je možné zohlednit činnost tzv. „Rozběhových 
tříd“,  pokud  sportovní svaz nestanoví jinak.    

4. Podle Zásad postupují sportovní svazy a další účastníci projektu (základní školy, jejich 
zřizovatelé), příjemci neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky 
(sportovní občanská sdružení), kterým byly dotace poskytnuty na základě Rozhodnutí o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, včetně vymezení Účelovosti 
používání dotací v programech na podporu sportovní reprezentace a přípravy sportovních 
talentů, platnými pro příslušný kalendářní rok.   

5. SpS jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice. 
Pro jejich kvalitní činnost je nutné vytvoření potřebných podmínek ze strany 
participujících subjektů, partnerů (ZŠ – obec: zřizovatel školy – sportovní klub – 
sportovní svaz ). 

6. U talentované mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní 
dovednost, na kterou navazuje specifická sportovní příprava daného odvětví. Významným 
atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní 
činnosti.  

7. ST rozvíjejí sportovní nadání žáků v příslušném druhu sportu na základě všestranné 
přípravy, připravují sportovce pro přechod do Sportovních center mládeže (SCM), 
Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských 
kategoriích.  

8. Talentovaná mládež zařazená do SpS se účastní svazových soutěží podle věkových 
kategorií, v nichž startují za příslušné sportovní kluby. 
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Článek II  - Základní podmínky  
1. SpS se zřizují zejména u sportů, které jsou na programu Olympijských her.  

2. SpS zřizuje sportovní svaz s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně 
talentovanou mládež. MŠMT podporuje tuto činnost finančním příspěvkem podle čl. IV. 

3. ST jsou zřizovány na ZŠ s dobrými prostorovými podmínkami (tělocvičny, školní hřiště, 
dle možnosti bazén apod.) a s kvalitním personálním obsazením pedagogického sboru 
(aprobovaní učitelé tělesné výchovy, příp. s trenérskou kvalifikací). Vzdělávací proces 
v nich probíhá podle učebních plánů platných vzdělávacích programů a podle školních 
vzdělávacích programů, zpracovaných na základě Rámcového vzdělávacího programu 
(dále jen „RVPZV“). 

4. Realizace celého projektu „Intenzifikace sportovních tříd“ probíhá pouze při uzavřeném 
smluvním vztahu mezi sportovním svazem (resp. TJ/SK), ředitelem ZŠ a zřizovatelem 
školy. 

5. Počet ST u jednotlivých sportovních odvětví je stanoven podle kvalifikovaných kritérií a 
jejich dislokaci určuje sportovní svaz. Do ST mohou být zařazeni také žáci vhodného 
doplňkového sportu tak, aby byl splněn stanovený minimální počet žáků ve třídě. 

6. Zřízení ST je schvalováno na čtyřleté období (období OH přípravy) s posouzením 
výsledků po dvou letech.  

7. Sportovní svaz může podat žádost:  
• na změnu dislokace ST bez požadavku na navýšení státní dotace – řeší odbor sportu 

MŠMT 
• na rozšíření počtu ST s požadavkem na navýšení státní dotace – projednává a 

doporučuje Reprezentační komise MŠMT v termínu I. čtvrtletí příslušného roku.  

8. Při zjištění závažných nedostatků v činnosti ST, zařazené do projektu „Intenzifikace 
sportovních tříd“, dochází k jejímu vyřazení. Dotace poskytovaná ministerstvem je 
příslušným sportovním svazem buď vrácena nebo na návrh svazu je převedena na nově 
zřizovanou ST (smluvní sportovní klub) nebo je využita pro činnost ZSS. 

9. Řešení ZSS je v plné kompetenci příslušného sportovního svazu, který rozhodne o 
systému přípravy sportovně talentované mládeže ve věku 6 – 15 let, včetně případné 
podpory „Rozběhových tříd“.  
Rozběhové třídy jsou nově vznikající ST, které dosud nejsou otevřeny ve všech ročnících 
a potřebném počtu žáků ZŠ. 

 
 

Článek III  - Organizační podmínky  
1. Projekt „Intenzifikace sportovních tříd“  

 Základní škola 
a) soustředí talentované žáky do jedné třídy v ročníku (třída s rozšířenou výukou TV 

–   „Sportovní třída“), 
b) ve ST zabezpečí rozšířenou výuku tělesné výchovy podle učebního plánu, 

případně dle RVPZV se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu, 
c) vytváří žákům potřebný denní, týdenní a roční režim pro skloubení výchovně 

vzdělávacího procesu s náročnou sportovní přípravou, 
d) do ročního plánu práce školy může zařadit pro ST letní a zimní sportovní 

soustředění, zpravidla  v rozsahu 7 dní, 
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e) vytváří podmínky pro spolupráci trenérů s učiteli TV, s třídními učiteli a rodiči 
žáků; informuje sportovní klub o závažnějších prospěchových a kázeňských 
problémech, týkajících se žáků ST, 

f) při malém počtu zařazených žáků kmenového sportu (pod 10) může být třída 
doplněna o sportovně talentované žáky z jiných sportů, 

g) může zřídit poradní orgán ředitele školy – Radu sportovních tříd (složení: 
zástupce vedení školy, třídní učitelé, učitelé TV, vedoucí trenér ST, zástupce 
sportovního klubu, lékař, zástupce rodičů). 

 
 Sportovní klub 

a)   provádí nábor a výběr talentovaných žáků ze spádových ZŠ do sportovních tříd, 
b) zabezpečuje specializovanou sportovní přípravu žáků ST kvalifikovanými trenéry  

(trenérská kvalifikace minimálně II.třídy, event. licence B), 
c) dbá o řádné vedení tréninkové dokumentace odpovědnými trenéry, 
d) spolupracuje s vedením ZŠ při tvorbě plánů sportovní přípravy a zabezpečení 

účasti žáků v soutěžích; informuje školu o závažnějších kázeňských, tréninkových 
a zdravotních problémech žáků ST, 

e) zajišťuje personálně společně se ZŠ sportovní soustředění žáků ST, podílí se na 
jejich obsahové náplni a vlastní organizaci.  

 
 Sportovní svaz 

a)  odpovídá MŠMT za správnou volbu vhodného místa pro zřízení a činnost ST, 
b) provádí kontrolu sportovní přípravy (systém jednotných testů, osobní kontrolně 

metodické návštěvy, oponentury plánů sportovní přípravy), 
c) zpracovává metodické materiály pro sportovní přípravu ve ST a jednotnou 

tréninkovou dokumentaci (tréninkový deník sportovce, tréninková kniha); 
organizuje další vzdělávání trenérů ST, 

d) organizuje školení a další vzdělávání trenérů, 
e) dodává na žádost MŠMT požadované podklady k činnosti ST. 

 

2. Projekt „Základních sportovních středisek“ - ZSS  
 

 Sportovní svaz 
a)  odpovídá MŠMT za využití státní dotace podle svazové koncepce v oblasti péče o 

sportovně talentovanou mládež, 
b) provádí kontrolu sportovní přípravy podle vlastních kritérií, 
c) zpracovává metodické materiály pro sportovní přípravu, organizuje další 

vzdělávání trenérů, 
d) dodává na žádost MŠMT podklady o systému přípravy sportovně talentované 

mládeže. 
 

3. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

a)    plní koordinační úlohu v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež, 
b) schvaluje na základě žádosti sportovního svazu návrhy na změny v dislokaci ST, 

případně na rozšíření sítě škol s doporučením Reprezentační komise MŠMT, 
c) provádí v součinnosti se sportovními svazy kontrolně metodickou činnost 

ve sportovních klubech k problematice činnosti a způsobu financování, 
d) poskytuje finanční prostředky na systém SpS. 
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Článek IV  - Ekonomické podmínky  
Státní finanční prostředky jsou poskytovány dle kritérií, které jsou součástí těchto zásad. U 
poskytovaného finančního objemu je i možnost zabezpečit tzv. „Rozběhové třídy“, pokud 
sportovní svaz nestanoví jinak. Finanční příspěvek ze státního rozpočtu se uskutečňuje 
prostřednictvím sportovního svazu, který zodpovídá za činnost celého programu SpS. 
 
A.  Metody rozdělování 

1. MŠMT stanoví výši měsíční dotace pro zajištění specializované sportovní přípravy. 
Způsob jejího využití je stanoven v „Rozhodnutí“, které se uzavírá při poskytnutí 
státní dotace.  

2. Za účelné a efektivní využití státních finančních prostředků zodpovídá sportovní svaz.  

3. Sportovní svaz poskytuje na základě smlouvy dotaci sportovnímu klubu na činnost 
SpS, včetně mzdových výdajů.  

4. Sportovní svaz, případně sportovní klub uzavírá platné pracovní smlouvy, resp. 
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti s odpovědnými trenéry 
sportovní přípravy u SpS. Sportovní svaz nebo sportovní klub podle možnosti 
poskytuje zdarma, resp. za režijní ceny vlastní sportovní zařízení pro tuto sportovní 
činnost. 

5. ZŠ podle možnosti poskytuje zdarma, resp. za režijní ceny vlastní sportovní zařízení 
pro činnost ST. S ohledem na vlastní rozpočtové možnosti přispívá (v rámci 
povinných 4-5 hodin TV) sportovnímu klubu na pronájem sportovních objektů a 
zařízení. 

 

B.  Kritéria a výpočty 

1. Systém diferencované podpory 
a) seznam stávajících sportů s počtem kmenových, doplňkových a rozběhových tříd 

ke dni 31.7. 2007  
 Kmenové  Doplňkové  Rozběhové Sport 
 ČSTV ČOS Ostat.  ČSTV ČOS Ostat.  Kmen. Dopl. 

OH sporty            
1.  Atletika  27 4   1    2 2 
2.  Badminton   1         
3.  Baseball - do 2009  1    3      
4.  Basketbal  22 3   1      
5.  Biatlon    1    7   1 
6.  Cyklistika  1    1    2 1 
7.  Fotbal  53    1    1  
8.  Gymnastika  3 2   5    1 2 
9.  Házená  16          
10. Judo  1    4 1   1 1 
11. Kanoistika           1 
12. Krasobruslení      2     2 
13. Lední hokej  40          
14. Lukostřelba           1 
15. Lyžování  15    2    2  
16. Mod. gymnastika  2    3    1  
17. Moderní pětiboj  1    2    1  
18. Plavání  16        1  
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19. Pozemní hokej      3      
20. Softbal -  do 2009  2    3      
21. Stolní tenis      2 1     
22. Tenis  3    1    5 2 
23. Triatlon           3 
24. Vodní polo      2      
25. Volejbal  23 1   2    1 1 
26. Zápas  1    3      
            
Ostaní sporty            
27. Aerobik        1    
            

 
CELKEM  227 11 1  41 2 8  18 17 
  239  51  35 

 
 

2.  Vymezení podpory na činnost SpS pro rok 2008: 
a) zachován stávající počet ST, včetně stávajících finančních objemů, tzn. objem 

roku 2007, pokud si sportovní svaz nestanoví jinak.  

b) Přehled výpočtu finančních objemů: 

ST 
 Kmenové sporty    - á 1 ST  ………………       20.000,- Kč / 1 měsíc 
 Doplňkové sporty  - á 1 ST  ………………         5.000,- Kč / 1 měsíc 

 
ZSS 
 Rozběhové a finanční objem podpory ZSS …    10 % z celkové částky pro SpS 

(výpočet z objemu ST a  paušální částka 50,- tis. Kč, když ST není)  
 Rezerva   ……………………………………….  3 % z celkové částky pro SpS 

 
 

3. Podpora činnosti SpS v novém čtyřletém období od roku 2009 do roku 2012: 
a) Finanční objem pro jednotlivý sportovní svaz stanovuje MŠMT na základě 

vyhodnocení následujících hledisek: 
    %              body 

 výsledková úspěšnost  sportovního svazu    …….           ……. 
 členská základna mládeže      …….           ……. 
 počet stávajících ST celkem      …….           ……. 
 Počet věkových kategorií domácích soutěží    …….           ……. 
 materiálně-technická náročnost sportovního výkonu  …….           ……. 

 
b) Rozdělení celkového finančního objemu státní dotace:  

 ST   (kmenové a doplňkové) …………………………………………  86 % 
 Činnost ZSS, resp. rozběhových tříd    ………………….…………...   11 % 

(včetně  paušální částky 50,- tis. Kč, když ST není)  
 Rezerva pro mimořádné záležitosti  ………………………………….    3 % 

 
Poznámka:   Konečné procentuální rozdělení stanoví MŠMT po oponentním řízení při 

začátku nového čtyřletého cyklu. 
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c) Rozdíl výpočtu dotace u sportovního svazu mezi původním a novým finančním 
objemem na SpS nesmí přesáhnout: 

 navýšení o 10% 
 snížení    o 30% 

 

d) Mimořádné záležitosti týkajíce změny finančních objemů, včetně zařazení nového 
sportu (při splnění podmínek a dosažení stanovené bodové hodnoty) projednává 
Reprezentační komise MŠMT a navrhuje odboru sportu MŠMT ke schválení.   

e) Ostatní změny bez požadavku na navýšení finančních prostředků projednává a 
schvaluje a eviduje odbor sportu MŠMT. 

 

 
4. Hodnocení a oponentní řízení  

 
a) Hodnocení se uskuteční v návaznosti na ukončený čtyřletý cyklus. Na základě 

výše uvedených kritérií a v souladu s dodanými podkladovými údaji bude státní 
podpora přehodnocena.  

b) Hodnocení minulého čtyřletého cyklu a stanovení nového projektu, včetně počtu 
SpS a jejich složení bude projednáno se zástupci sportovních svazů v oponentním 
řízení.  

c) Kontrolní hodnocení se uskuteční po dvouleté činnosti SpS.  
 
 
 

Článek V  - Závěrečná ustanovení  
1. MŠMT rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivé sportovní svazy  

a zveřejní je pro potřeby žadatelů z oblasti sportu na adrese:  www.msmt.cz, a to po 
schválení v měsíci březen / duben příslušného roku. 

 
2. Realizace, včetně hospodaření, vyúčtování a kontroly státních finančních prostředků 

stanovených na základě vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím“ 
pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních 
neziskových organizacích v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je 
zveřejňován na adrese: www.msmt.cz.  

 
3. Tyto zásady nabývají účinnosti ke dni 1. ledna 2008.  
 
 
V Praze dne 11. září 2007 
 
 
  

Jan  Kocourek, v.r. 
                       náměstek  ministryně 


