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Projekt Komise mládeže – „Školní set ČMSHb“ 
 

Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti třetí ročník projektu s názvem 
„Školní set“. Školní set obsahuje 16 kusů hokejek dětské velikosti obou zahnutí (pravé, levé), branky 
na minihokejbal a hokejbalové míčky. O podporu a přihlášení se do projektu se mohou ucházet kluby 
sdružené v rámci ČMSHb s minimálně jedním celkem mládeže přihlášeným do soutěžního ročníku 
2018/2019, případně RSHb prostředním svých regionálních Komisí mládeže. Cílem projektu je 
umožnit školám a školkám s vlastním hřištěm věnovat se hokejbalu i před/po skončení náborových 
projektů klubů. 
 
 
Myšlenka a cíle projektu: 

• Cílem akce je podpořit školy a školky zaměřující se na sportovní činnost školní mládeže 
cílových náborových skupin. 

• Hlavní myšlenkou projektu je přispět k provozování hokejbalu ve školních zařízeních formou 
dodání setu dětských hokejek.  

• Set dětských hokejek dodaný partnerským školám nebo školkám může být jedním z bodů 
zdárné prezentace probíhajících náborů hokejbalu rodičům a veřejnosti.  

 
Forma podpory: 

• Dodání setu 16 kusů hokejek dětské velikostí obou zahnutí (pravé, levé), branky na 
minihokejbal a hokejbalové míčky. 

• Zajištění dodání setu na adresu dle zadání žadatele.  
• Školní set bude školám a školkám účastnícím se pravidelně projektů KM ČMSHb v ročním 

intervalu doplňován.     
 
Proces realizace projektu: 

• Od 1.3.2019  do 20.3.2019  odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu na emailovou 
adresu: km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. 

• Školní set je možné získat pro 3 partnerské školy nebo 4 školky. 
 
Povinnosti žadatele o podporu: 

• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci realizace projektu. 
• Doložení podkladů a fotodokumentace o přítomnosti využitelného hřiště pro realizaci 

hokejbalu v partnerských školách, resp. školkách. 
• Vyplnění formuláře Adresář – Školní set. Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio. 
• Podporu v rámci projektu nelze kombinovat s projekty Náborový set a Hokejbalové kroužky. 

 
 
V Pardubicích, 10. února 2019. 
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Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


