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Sportovní středisko se sportovní třídou 
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETIKA – královna sportů 
 

   Nabízíme  studium  ve  sportovních  třídách  zaměřených  na atletiku s již skoro 50-letou 
tradicí na základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným Olympijským vítězem a 

držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese 

jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se zaměřením 
nejen na atletiku. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého 

atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou jsou základním 
článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají 
úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a 

Atletický klub Prostějov.   
 

Ve školním roce 2022 / 2023 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku 

 

   Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou dnech a to ve: 

 

čtvrtek 12. 5. 2022 nebo čtvrtek 26. 5. 2022 vždy od 14.30 hod na školním 

stadionu ZŠ Jana Železného, sídliště Svobody Prostějov, (v případě 

nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ JŽ) /člunkový běh 4x10m, dálka z místa, 

hod medicinbalem 1kg, překážková dráha/ 

 

Našim žákům nabízíme:  

- rozšířenou výuku TV (dle tříd 4/5 hodin týdně) 

- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov 
- 2x ročně sportovní soustředění 
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty 

- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov 
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu 

- možnost studia na středních školách se zaměřením na sport, SG GJW v Prostějově,  
                                                                      Sportovní management na SOŠPO Prostějov 
- možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově 
 

Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.   

ZŠ Jana Železného:  730808081, zsjz@zsjz.cz 

http://www.zsjz.cz  

Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka,   604821175, D.Ovecka@seznam.cz 

AC Prostějov:      774897393, atletika.pv@volny.cz 

 

Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí. 
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vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka 604821175, D.Ovecka@seznam.cz 

vedoucí učitel TV: Mgr. Michal Esterka 604781446, mesterka@post.cz 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              SPORTOVNÍ STŘEDISKO SE SPORTOVNÍ TŘÍDOU ATLETIKY 
 

pozvánka s přihláškou na atletický víceboj: člunkový běh 4x10m, dálka z místa 

                                 hod medicinbalem, překážková dráha 
 

    Srdečně zveme rodiče žáků, kde budou moci vidět své děti při sportovní činnosti a 
zároveň mají příležitost získat podrobné informace o studiu ve sportovních třídách. 

 
 

 
návratka----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Škola:________________________________________________Třída:______ 

 
 

Jméno a příjmení _________________________________________________ 

 
 

Datum narození:__________________ 
 

 
Bydliště:____________________________________PSČ:________________ 

 
 

Telefon:________________________ Email:___________________________ 
 

 
Zákonný zástupce: 

 

Jméno:______________________ Příjmení____________________________ 
 

 
Telefon:_______________________Email:_____________________________  
 

 

 

předběžný souhlas rodičů se zařazením ke studiu ve sportovní třídě 
 

ANO                   NE                       podpis rodičů: 
                                                                             ……………………………………. 
 

 

 

mailto:zsjz@zsjz.cz
mailto:D.Ovecka@seznam.cz
mailto:mesterka@post.cz

