
HOKEJBALOVÉ KROUŽKY – HBC PLZEŇ 

MOŽNÝ ZPŮSOB SYSTEMATICKÉHO A PRAVIDELNÉHO 

NABÍRÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ DO KLUBU + JEJICH INTEGRACE 

DO MUŽSTEV PŘÍPRAVEK A ŽÁKŮ 
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ANALÝZA STAVU ZÁKLADNY HBC PLZEŇ 

KATEGORIE - MINIPŘÍPRAVKY - MLADŠÍ ŽÁCI 
 

 

 

 

 

VOLBA NOVÉ STRATEGIE A JEJÍ START  

 

• Zima 2015 – kontrola aktuální základy mládeže HBC Plzeň – nevyvážený 

počet dětí v jednotlivých ročnících (např. silný ročník 2001 střídají dva s 

velmi malým počtem dětí) 

• Znepokojivý stav i přes spolupráci se 4. ZŠ, nad kterou nemá klub přehled 

 

 

 

 
• Vypracování Koncepce trvale udržitelného rozvoje mládeže HBC Plzeň 

• Zahájení jednání s vedením 4. ZŠ o zlepšení spolupráce mezi oběma 

subjekty 

• Vytipování a odsouhlasení výběru další plzeňské ZŠ pro spolupráci 

(nábory, kroužky atd.) – 20. ZŠ Plzeň – Slovany 

• Zahájení jednání s ředitelem 20. ZŠ o možné spolupráci 
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• Zahájení procesu vlastní inciativy náboru dětí na vytipovaných plzeňských 

školách 

   4. ZŠ – základní škola sousedící s hokejbalovou halou 

 20. ZŠ – základní škola ve čtvrti, odkud přišla celá řada současných i   

                bývalých hráčů HBC Plzeň, přímé dopravní spojení k  

                hokejbalové hale (pro následné zapojení dětí do týmů přípravek            

                a žáků)  

• Organizace turnajů pro 4. a 5. třídy obou škol s cílem představit hokejbal, 

uspořádat se školou společnou akci, případně získat nové hráče.  

• Turnaj na 4. ZŠ – 6 tříd, turnaj na 20. ZŠ – 4 třídy.  

• Na 4. ZŠ se podařilo zaujmout cca 5 dětí, ty však později ztratily zájem 

Duben 2015 – prezentační turnaje na základních školách 

KROK 1 
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KROK 2 

 

• Zhodnocení dubnových prezentačních turnajů – pokračování ve 

spolupráci 

• Cíl pro nový školní ročník– vznik hokejbalových kroužků v novém 

školním roce pod vedením HBC Plzeň 

• Kroužky budou zaměřeny na děti celého prvního stupně (1. – 5. třída) 

• Nejvyšší priorita  a zaměření – 1. třídy v obou školách 

• Kroužky povedou trenéři HBC Plzeň – řešení pro případný malý počet 

přihlášených dětí (min pro školní kroužek – 12 dětí)  

Červen 2015 – schůzka s řediteli základních škol 
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• Letáky (1. školní den) do lavic dětí obou partnerských škol – 1. stupeň 

• Představení klubu na společném setkání prvňáků a jejich rodičů v jídelně 

4. ZŠ (cca 230 lidí) 

• Osobní setkání s rodiči prvňáků na úvodních třídních schůzkách 2. týden v 

září  

   - představení sportu a klubu 

  -  klubová pobídka pro účast v hokejbalovém kroužku (nízká cena,  

     zapůjčení hokejek, příp. dalšího vybavení) 

  - předání nových letáků s přihláškou do kroužku 

• Sběr přihlášek (16 dětí na 20. ZŠ, 8 dětí na 4. ZŠ) 

• Konec září – zahájení hokejbalových kroužků  

KROK 3 

Září 2015 – 1. školní den 



KROK 4 
 

 

• 1x týdně probíhá kroužek na každé ze základních škol pod vedením  

   klubového trenéra 

• Na 20. ZŠ celkem 17 dětí z celého prvního stupně  

   - větší procentuální efektivita než na 4. ZŠ s tradicí hokejbalových    

      školních kroužků  

   - postupné a pozvolné nabalování dalších dětí (spolužáků, kamarádů) 

   - problém zimní přestávky (klimatické podmínky) 

   - řešení – zimní akce v hokejbalové hale (společné pro děti obou  

     kroužků) 

   - těmito turnaji navíc začal proces začleňování dětí do týmů přípravek 

 

 

 
 

 

  

Říjen 2015 / leden 2016 –  hokejbalové kroužky 
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KROK 5 

Únor – červen 2016 
 

• Zapojování co největšího počtu dětí do turnajů minipřípravek a 

přípravek 

• Pokračování hokejbalových kroužků v 2. školním pololetí 

• Vyhodnocení všech kroků v náborové činnosti na obou základních 

školách 

• Na Slovanech i Lochotíně nové aktivity pro oslovení a zapojení dětí ze 

sousedních škol do kroužků (výhoda, že kroužek není přímo spojený se 

školou, ale klubem) - březen 

• Turnaj pro děti 2. a 3. tříd lochotínské 4. ZŠ (větší osvěta, přímé 

oslovení dětí s nimiž jsme se osobně nesetkali – konec února 

•  Oslovení rodičů budoucích prvňáků s představením hokejbalu (příprava 

na podzimní kroužek) - červen 





PREMIER SPORTS CZ, s.r.o.                            

Děkuji za pozornost 


