
II. ROČNÍK  
ŠKOLKY V POHYBU

šk. rok 2017/2018
∫ Velmi oblíbený pohybový program

∫ Pořádaný fotbalovým klubem FK Hodonín z. s. 
∫ Za finanční podpory společnosti MND a. s.  

∫ Pro děti v předškolním věku v mateřských školách na Hodonínsku

p a r t n e r  p r o j e k t up a r t n e r  p r o j e k t u



PRO KOHO JE PROGRAM URČEN? 
  Pro chlapce a dívky v předškolním věku (4 – 6 let)

CÍLEM PROJEKTU
  Rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti a dovednosti. 

  Zajistit všestranný motorický rozvoj. 

  Podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí. 

  Formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu.

  Soutěživost a fair-play ve zdravém duchu.

  Dobrá příprava do předpřípravky FK Hodonín.

KDE BUDE HODINA PROBÍHAT? 
  V bezpečí jednotlivých areálů MŠ, které děti dokonale  

znají a cítí se zde velmi dobře.

KDY ZAČÍNÁME? 
  Od nového školního roku 2017/2018 dle jednotlivých rozvrhů.

 Přihlašování a více informací u paní učitelek.

JAK DLOUHO A JAK ČASTO?
  45 – 60 min, 1x týdně dle domluvy s mateřskou školkou. 

  Pro děti ZDARMA, projekt je podporován společností MND a.s.

JAKOU FORMOU BUDOU HODINY PROBÍHAT?
  Formou průpravných pohybových her.

  Pod vedením kvalifikovaných trenérů s trenérskou licencí,  

kteří mají zkušenosti z jiných vyspělých fotbalových  

klubů v ČR, které se speciálně věnují dětem.

JAKÉ VYBAVENÍ NA HODINY DĚTI POTŘEBUJÍ?
  Sportovní oblečení (teplákovou soupravu, tenisky), pitný režim.

PŘEDSTAVENÍ TRENÉRŮ

Lukáš Bajan

Mládežnický trenér, který má prvoligové hráčské zkušenosti a jako trenér 

vedl mládežnické kategorie v klubu FK Senica. Nyní působí jako hlavní 

trenér kategorie U15 v klubu FK Hodonín. Je držitelem trenérské licence 

UEFA A.

Vladimír Winkler

Zkušený mládežnický trenér, který dlouhodobě působí v klubu FK Hodonín 

jako trenér nejmladších přípravek a předpřípravek. Je držitelem trenérské 

licence UEFA B.

Igor Matušek

Mládežnický trenér, který má hráčské zkušenosti z 1.fotbalové ligy. Je 

držitelem nejvyšší mládežnické trenérské licence UEFA Profi-mládež. 

V současné době trénuje v FK Hodonín kategorii U14.

Milena Marková

Mládežnická trenérka, která se věnuje 8 let sportovní gymnastice, se 

sportovním zaměřením na gymnastické a strečinkové cvičení, základy 

tělovýchovy.

Nezbytnou nutností je komunikace mezi trenéry, mateřskými školami a rodiči. 

Všem děkujeme za společnou týmovou spolupráci.

KONTAKTY FK HODONÍN Z. S.  
Kvalifikovaný trenér  Sekretariát FK Hodonín z.s.

p. Vladimír Winkler p. Vlastimil Polák

Tel.: 775 875 203 E-mail: fkhodonin@seznam.cz

www.fkhodonin.com/skolka-v-pohybu


