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Projekt Komise mládeže – „Hokejbalové kroužky“ 

 
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti sedmý ročník projektu 

„Hokejbalových kroužků“ v družinách základních škol. Projekt si klade za cíle vytvořit plynulou 
návaznost prostředí školních družin k náborové činnosti mládeže hokejbalových celků. Vznik 
hokejbalových kroužků na základních školách lze vnímat, jako vyústění dlouhodobé spolupráce 
hokejbalových klubů se školami v konkrétních lokalitách České republiky.  
 
Myšlenka a cíle projektu: 

• Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže. 
• Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.  
• Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.  

 
Forma podpory: 

• Dodání setu dětských hokejek obou zahnutí (pravé, levé).  
• Dodání dvou branek na minihokejbal. 
• Finanční podpora lektora hokejbalového kroužku ve výši 5000,- kč/školní pololetí. 
• Zajištění dodání vybavení na adresu dle zadání žadatele.  
• Metodická podpora (ve formě přípravy, výroby letáků a tiskových materiálů, resp. v garanci 

podpory kroužku ze strany ČMSHb pro potřeby ZŠ). 
• Forma materiálního vybavení kroužku bude u účastníků z ročníku 2021/2022 řešena formou 

společné volby z širší nabídky. 
 
Struktura hokejbalového kroužku: 

• Organizace minimálně 15 lekcí hokejbalového kroužku o délce minimálně 75 minut za 
pololetí v definovaném školním roce. 

• Kroužek je organizován v časech odpolední školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené 
základní školy pro děti prvního stupně. 

 
Proces realizace projektu: 

• Od 1.6.2022 do 30.9.2022 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu pro školní rok 
2022/2023 na emailovou adresu: km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně 
vyplněna. 

• Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužek odpovídají, resp. 
jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku). 

 
Povinnosti žadatele o podporu: 

• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci realizace projektu. 
• Zaslání fotodokumentace a všech materiálů k hokejbalovému kroužku. 
• Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio. 
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V Pardubicích, 1. května 2022 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


