
ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE  PIEŠŤANY  

v spolupráci s (vašou)  základnou školou a s podporou CENTRA VOĽNÉHO ČASU (Ahoj) Piešťany 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Máj/jún 2020   
 
 

Vážení rodičia,  
 
podobne, ako minulý rok a aj v minulosti,  si dovoľujeme osloviť Vás, rodičov detí, ktoré navštevujú 

súčasný prvý   ročník vašej školy 

 a  ponúkame Vám pre nasledujúci ročník (2020/2021) vedenie športového krúžku so zameraním na 
športové hry  a rozvoj atletických predpokladov, pri ktorých v rozhodujúcej miere pôjde o všeobecný 
rozvoj  pohybových schopností zameraných na:  
- pohyblivosť dieťaťa 
- telesnú vytrvalosť 
- spoluprácu detí navzájom 
- rozvoj schopností pohybovej koordinácie dieťaťa 
- rozvoj „atletických“ daností zameraných na horné končatiny a pohybovú výbušnosť (atletické  
hody, skoky a šprinty) 
s cieľom naučiť dieťa „pohybovať“ sa v kolektíve, kolektívnom športe, naučiť sa spolupracovať  
s kolektívom,  osvojiť si schopnosť  znižovania prahu  „ detskej sebeckosti“  v kolektíve a prekonávať 
samého seba.  
 
     Ponúkaná športová činnosť je (v rámci školy!) na úrovni takzvanej prípravky, t.j.  pre deti  vo veku  
(7)8(9) rokov (ide o budúcich druháčikov).  Či budú z nich aj tretiačikovia, s ktorými   už začíname  aj 
skutočne športovať (turnaje, súťaže), to je ešte budúcnosť – dlhá asi rok). Činnosť krúžku bude od 
začiatku  septembra/októbra   2020.  Pre doplnenie uvádzame, že tretiaci pokračujú rovnako 
v školskom krúžku a staršie deti  ( aj z tejto školy) vykonávajú činnosť už aj  v rámci celomestského 
Centra voľného času Ahoj – na Teplickej ulici a pod vedením trénerov hádzanárskeho, alebo 
atletického klubu. 
Hádzaná aj atletika na úrovni takzvanej prípravky, kde deťom nehrozí prakticky žiaden úrazový 
problém (okrem vyslovenej náhody)  je hra, ktorá zabezpečuje rovnomerný vývoj športovej aktivity 
pod dozorom kvalifikovaného trénera v  priamom spojení so školou – deti  budú mávať krúžok 
následne po skončení vyučovania – namiesto družiny. Budú prevzaté z družiny a skončia o 16,00. 
v prípade vašej neprítomnosti budú „vrátené“ do školskej družiny.    
 Tento list, prihláška  slúži  NÁM pre registráciu  a plánovanie príprav na nový školský rok a pre VÁS 
bude možno cestou ako sa orientovať  pri výbere pohybovej aktivity pre vaše dieťa   v novom 
školskom roku 2019/20  a trochu sa vyhnete aj priveľkej záplave rôznych ponúk  ........  
 Činnosť krúžku bude minimálne dvakrát do týždňa.  Váš súhlas s činnosťou v krúžku má pre nás 
záväzný charakter s tým, že mi už budeme pripravení vaše dieťa prijať,  Zároveň Vy  vyjadríte aj 
schopnosť vášho dieťaťa znovu zvládnuť športovú aktivitu na základnej úrovni  a činnosť krúžku začne 
klasicky, od začiatku októbra. Začiatkom nového školského roku si vás dovolíme pozvať na krátke 
stretnutie v priestoroch školy, ktoré, okrem  dôležitých informácií pre vás bude aj otvorením činnosti 
krúžku.  Podmienkou „spolupráce“ bude aj odovzdanie školských „športových poukazov, ktoré vám 
odovzdá škola začiatkom školského roku – my ich odovzdáme  vašej škole a pomôžeme si tak zaistiť 
„hore spomenuté“ podmienky činnosti.  Prípadnú „vopredkonzultáciu“ môžeme  kedykoľvek po 
dohode. 
Vopred ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu 
 
Za ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE Piešťany 
Ing. Ján Derďák,  v.r.                                                                                                  Kontakt:  0903 860 097 



 
 

                  PRIHLÁŠKA do krúžku    ŠPORTOVÉ HRY    šk. rok 2020/2021  
 

Meno a priezvisko žiaka, žiačky: ................................................................................................ 
 
Adresa:........................................................................................................................................ 
 
Dátum narodenia, rodné číslo (pre registráciu na SZH alebo SAZ)  
...................................................  
 
Ročník 2. (od IX. 2020)       škola a trieda:................................................................................ 
 
Kontakt na zodpovednú poverenú osobu (mail, mobil...): ............. ........................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
                                                                                                            
 
.......................................................................... 
Podpis rodiča ( alebo poverenej osoby) – podpisom rodič potvrdzuje spôsobilosť dieťaťa  na  základnú športovú činnosť. 

 
 
 
Poznámka:  

Pokiaľ „Prihlášku“ vyplníte - vzhľadom na súčasnú zdravotnú situáciu môžete ju  
poslať aj elektronicky  info@skm-pn.sk  , alebo  základné údaje aj  sms-kou. 
  

mailto:info@skm-pn.sk

