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ŠSK při SŠ, Bohumín, p. o. 
 je členem Asociace školních sportovních klubů České 

republiky 

 ve sportovních kroužcích sdružuje každoročně více 
než 100  sportujících žáků a žaček 

 reprezentační družstva školy v kolektivních sportech 
se pravidelně zúčastňují okrskových a dalších 
postupových soutěží 

 podporou činnosti je každoroční finanční dotace 
Městského úřadu Bohumín (grant pro volnočasové 
aktivity) 
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Činnost ŠSK má následující cíle: 
 vytvářet kladný vztah našich žáků k pohybové aktivitě 

jako celoživotní orientaci na zdravý životní styl 

 organizovat školní kola v různých sportech dle zájmu 
žáků 

13.6.2017 mfabianova©sosboh.cz 3 

Foto: Eva Funková 
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 připravit školní družstva k účasti na regionálních 
soutěžích 

 

Foto: Eva Funková  a Radim Kozel 
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 pomáhat při organizaci sportovních akcí 

 

Foto: Milada Fabiánová 

Foto: Petr Sobota 



Plán činnosti ŠSK 
  1. Fotbal a florbal  Mgr. Petr Sobota 

     tělocvična Faja 

     každé pondělí 14:00 – 16:00  
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Foto: Radim Kozel 



Plán činnosti ŠSK 
 2. Nohejbal  Mgr. Radim Kozel 

   tělocvična Faja 

   sudý čtvrtek 14:15 – 16:00 
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Foto: Radim Kozel 



Plán činnosti ŠSK 
 3. Volejbal a basketbal  

 Mgr. Jana Michalská, Mgr. Radim Kozel 

 tělocvična Faja 

 lichý čtvrtek 14:15 – 16:00 
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Foto: Eva Funková a Radim Kozel 



Plán činnosti ŠSK 
 4. Tenis a badminton   Mgr. Vladimír Kališ 

                                              Mgr. Eva Funková   

 tělocvična Faja 

 každé úterý 14:15 – 16:00 
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Foto: Eva Funková  



Plán činnosti ŠSK 
 5. Turistika Ing. Milada Fabiánová 

                         Ing. Tomáš  Cedivoda 

pracuje celoročně dle samostatného plánu 
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Foto: Milada Fabiánová 



Plán činnosti ŠSK 
 6. Lyžování Mgr. Petr Sobota 

 termíny zájezdů dle aktuálních  

 sněhových podmínek 
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Foto: Petr Sobota 



Plán činnosti ŠSK 
 7. Snowboarding Mgr. Jaroslav Thér    (?)  

 termíny zájezdů dle aktuálních  

 sněhových podmínek 
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Foto: Petr Sobota 



Plán činnosti ŠSK 
 8. Kondiční cvičení Mgr. Jaroslav Thér  (?) 

    tělocvična Faja nebo Husova 

 každé pondělí 14:15 – 16:00 

 

13.6.2017 mfabianova©sosboh.cz 13 
http://www.kb5.cz/ Foto: Jaroslav Thér 



Plán činnosti ŠSK 
 9. Stolní tenis Mgr. Petr Sobota 

 tělocvična Faja  

 každé pondělí 14:15 – 16:00 
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http://www.abicko.cz 

http://www.pohary.com/ 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Fotbal, florbal – vedoucí Mgr. Petr Sobota 

 Oba kroužky probíhaly souběžně vždy v pondělí. 
Probíhaly ve formě celoškolní ligy. Vybrané třídy vždy 
odehrály utkání v kopané a pak ve florbalu. Zápasy se 
započítávaly do tabulky. Celoškolní ligu v obou 
sportech vyhrála třída PD2, druhé místo obsadila třída 
MES4, třetí místo MPD3. Nejaktivnější byla třída ME2. 
O popularitě školní ligy svědčí účast 10 tříd a 95 žáků. 
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Činnost jednotlivých kroužků 
 Nohejbal – vedoucí Mgr. Radim Kozel 

 Žáci se v kroužku scházeli ne vždy v plném počtu. 
Výhodou tohoto sportu je, že se dá hrát i jeden na 
jednoho. Prostory v naší tělocvičně jsou pro tento 
sport ideální, a proto je velká škoda, že o tento sport 
není větší zájem. Výkonnost v tomto kroužku není tím 
důležitým kritériem, spíš se jedná o skutečně zájmový 
kroužek, kde se mohou žáci chodit pobavit.  
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Činnost jednotlivých kroužků 
 Volejbal  a baskebbal– vedoucí Mgr. Radim Kozel,  

 Mgr. Jana Michalská 

 Žáci se v kroužku volejbalu scházeli ne vždy v plném 
počtu. Proto se jeví jako zdařilé sloučení kroužku 
s košíkáři. Setkávají se nám tedy v tělocvičně žáci 
s různým zaměřením a také chlapci s děvčaty. 
V příštím roce doporučujeme zachovat stejný model 
vzhledem k předpokládanému nižšímu počtu 
studentů. V rámci hodin vyhrazených kroužku si 
členové většinou zdokonalují herní činnosti 
jednotlivce a hrají průpravné hry.  
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Činnost jednotlivých kroužků 
 Nejlepší hráčkou kroužku volejbalu byla Veronika 

Maloňová a nejlepším hráčem zůstal z loňska Roman 
Hubinec. Roman však letos na naší škole maturuje, a 
tak bude ve volejbalovém týmu školy v dalších letech 
chybět. 

 Žáci se v kroužku basketbalu scházeli spolu s členy 
kroužku volejbalu, v sudém týdnu ve čtvrtek. Účast 
žáků v kroužku byla podobná jako v prvním pololetí.  
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Činnost jednotlivých kroužků 
 Většinu času tráví členové kroužku hrou a 

manipulačními cvičeními s míčem. Žádné utkání mezi 
školami sehráno nebylo. Nejlepším hráčem kroužku 
basketbalu byl Dominik Šíma. 
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Foto: Radim Kozel 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Tenis a badminton – vedoucí Mgr. Vladimír Kališ,  

 Mgr. Eva Funková 

 V tomto roce se badminton stal pro řadu našich studentu 
sportem číslo jedna.  

 Největšími zájemci byli studenti čtvrtého ročníku maturitní 
třídy oboru Provoz a ekonomika dopravy, kteří v tomto školním 
roce značně vylepšili svoji dovednost v této hře. V průběhu roku 
byly organizovány dva turnaje, kterých se zúčastnili kluci a 
děvčata ze všech ročníku. Počátkem května jsme ukončili 
badminton, který jsme hráli v tělocvičně „Faja“ a přesunuli se na 
naše antukové tenisové kurty v areálu internátu školy. Pro 
zájemce dále platí možnost využití tenisových dvorců  i mimo 
termín kroužku i s možností zapůjčení tenisových raket a míčů. 
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Foto: Eva Funková 
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Foto: Eva Funková 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Turistika – vedoucí Ing. Milada Fabiánová,  

    Ing. Tomáš  Cedivoda 

 Kroužek pracuje podle plánu na daný školní rok. Od 
ledna do června jsme zorganizovali tyto  akce:  

 12. 1. 2013 – Zimní Ondřejník, 9. 2. 2013 – Na tvarůžky 
na Mexiko, 28. 3. 2013 – Okolím Ostravy, 27.  4.  2013 – 
Výstup na Ostrý, 8. 6. 2013 – Návštěva Hornického 
muzea pod Landekem 
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12. 1. 2013 – Zimní Ondřejník 

Foto: Milada Fabiánová 
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9. 2. 2013 – Na Mexiko na tvarůžky 

Foto: Milada Fabiánová 
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28. 3. 2013 – Okolím Ostravy 

Foto: Milada Fabiánová 
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27. 4. 2013 – Výstup na Ostrý 

Foto: Milada Fabiánová 
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8. 6. 2013 – Návštěva Hornického muzea pod Landekem  

Foto: Milada Fabiánová 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Lyžování a snowboarding – vedoucí  

 Mgr. Petr Sobota, Mgr. Jaroslav Thér 

 Kroužky probíhaly v zimě. O sobotách se uskutečnily 4 
zájezdy vlakem do Mostů u Jablunkova. Někteří žáci 
kroužků se zúčastnili lyžařského výcviku a tradičního 
pololetního zájezdu na Slovensko. 
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Foto: Petr Sobota 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Silový víceboj – vedoucí Mgr. Jaroslav Thér 

 Tréninky se konaly v pravidelných termínech. Před 
soutěžemi byla příprava intenzivnější. Děvčata Alžběta 
Pekarská, Veronika Menšíková, Daniela Grabovská a 
Marie Henteková se přihlásily i do vzpěračského 
oddílu Sokol Moravská Ostrava kde dále rozvíjely své 
dovednosti získané v kroužku. Chlapci se zúčastnili 
Okresního kola silového víceboje v Karviné. Nejlepší 
z našich žáků byl Mario Eckert, který obsadil 21 místo 
ze 46 startujících. 
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Okresní kolo silového víceboje v Karviné 

Foto: Jaroslav Thér 



Činnost jednotlivých kroužků 
 Stolní tenis – vedoucí Mgr. Petr Sobota 

 Kroužek probíhal vždy v pondělí souběžně s kroužky 
kopané a florbalu. Žáci mezi sebou sehráli malé 
turnaje, kterých se účastnilo v průměru 8 žáků. 
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Závěr 
Prázdniny bohaté i na sportovní 

zážitky Vám přeje  

 Milada Fabiánová 
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