Házená pro všechny
Projekt Házená pro všechny se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním
cílem tohoto projektu je rozšíření počtu dětí, které se v rámci povinné školní docházky seznámí
s házenou, resp. miniházenou, a s tím spojené rozšíření počtu školních lig a škol do tohoto projektu
zapojených.
Tento projekt bude organizován na úrovni jednotlivých krajských svazů házené, které jsou
nezastupitelné ve znalosti prostředí a možností daného regionu a jeho specifik. Proto bude řízení
rozvoje školních lig svěřeno přímo krajským svazům házené a jeho činovníkům. Pro dosažení cílů tohoto
projektu jsou připraveny ze strany ČSH různé druhy podpory, která bude realizována ve formě
materiálu, finančních odměn, vzdělání a médií.

1) Správa projektu
Vzhledem k nutnosti zajištění správy celého tohoto projektu v kraji, je tato agenda součástí pracovní
náplně krajského manažera, který figuruje jako hlavní garant projektu v kraji.
Náplní práce tohoto hlavního garanta je:
•
•
•

•
•

Příprava – zmapování stávajícího stavu Školních lig, oslovení vedoucích školních lig
Plánování – sestavení plánu oslovování jednotlivých škol v kraji (společně s krajským
trenérem)
Realizace - organizace jednotlivých fází projektu (jako např. oslovování škol, lektorské hodiny
apod., školení lektorů, distribuce materiální podpory, spravování Schoolnetu a internetové
stránky atd.) s využitím všech forem podpory ČSH (plakáty, brožury, míče apod.)
Kontrola – ověřování evidence návštěv škol (karet škol), kontrola podkladů pro výplatu odměn
apod.
Komunikace – spolupráce se sekretariátem ČSH na projektu
2) Finanční podpora projektu

Další podpora v podobě finančních odměn organizátorům školních lig, školním trenérům (učitelům) a
dalším spolupracovníkům, kteří se podílejí nebo budou podílet na rozvoji školních lig, bude poskytnuta
na základě dohody o provedení práce a dalších kontrolních mechanismů, jako je zápis všech
honorovaných úkonů do karty příslušné školy. Výše finančních odměn závisí na stupni zapojení do
jednotlivých aktivit a je uvedena v tzv. projektovém ceníku, který bude aktualizován vždy na nový školní
rok dle finančních možností ČSH (viz samostatný dokument a příloha č. 1).

3) Materiální podpora
Nabízený materiál je určen nejen na materiální vybavení a podporu nových školních lig, ale také na
vybavení stávajících školních lig, které ke svému dalšímu fungování potřebují některý z nabízených
materiálních produktů, jako jsou např. míče.
KDO

CO

Škola

Míče

Poznámka
5 míčů pro stávající školu ve ŠL
10 míčů pro novou školu ve ŠL
DVD
Metodický poster

Další materiál

Metodické materiály

Brožura – Miniházená ve škole
Publikace – Házená ve škole
(vše v elektronické i tištěné podobě)
Propagační trika hrajte miniházenou

Distribuce materiálu bude prováděna v koordinaci krajského manažera a ČSH, všechen distribuovaný
materiál bude zanášen do jednotlivých „Karet škol“, které budou mít ve své správě krajští manažeři.

4) Vzdělání
Lektorskou činnost zajišťují krajští trenéři, kteří mohou zároveň fungovat jako školitelé dalších lektorů
v daném kraji.
Tento projekt se nezaměřuje na oficiální školení učitelů tělesné výchovy. Prozatím ponechává tuto
aktivitu pouze v podobě zapojování učitele do lektorem vedených lekcí miniházené, popř. na
individuálním přístupu lektorů. Tato školení však vidíme jako další možnost rozvoje projektu v oblasti
vzdělávání, který bychom rádi v budoucnu připravili na základě úspěšnosti této fáze rozvoje Školních
lig.

5) Média
Hlavním produktem v oblasti médií je Schoolnet a jeho návaznost na internetové stránky. Zástupce
každé školní ligy může získat přístup do matriky Schoolnetu a může tak matriku a turnaje dané Školní
ligy spravovat.
Internetové stránky jsou ve správě jednoho hlavního redaktora, který na webové stránky „Hrajte
miniházenou“ (schoolnet.chf.cz) zveřejňuje články a fotografie z jednotlivých ŠL. Tyto materiály získává
prostřednictvím krajského garanta a jednotlivých šéfů školních lig.
Za články a fotografie z jednotlivých turnajů ŠL jsou stanoveny odměny autorům:
•
•

Článek: 200 – 300 Kč dle rozsahu
Fotografie: 100 – 200 Kč dle počtu fotografií a jejich kvalitě

6) Další připravované produkty
ČSH v souvislosti s tímto projektem připravuje další produkty, které budou postupně k dispozici:
•
•
•
•

Metodické postery
Plakáty, letáky – obecná propagace házené, resp. miniházené
Diplomy a účastnické listy – ke stažení na webových stránkách
Upomínkové předměty

Příloha č. 1 – Projektový ceník 2020/2021

Příprava školní ligy
Oslovení školy/ředitele
Lekce miniházené
Cestovné – pro lektora a oslovovatele

Odměna 2019/2020
Zajišťuje krajský manažer
Zajišťuje krajský trenér
Zajišťuje KSH

Školní liga
Základní odměna šéf ligy jaro/podzim (2 turnaje)
1.500 Kč
Prémiová odměna šéf školní ligy - turnaj navíc
200 Kč
Základní odměna školní trenér jaro/podzim (2 turnaje) 1.000 Kč
Prémiová odměna školní trenér
- turnaj navíc
200 Kč
- 3 a více družstev na všech turnajích
500 Kč
Média (zajišťují šéfové ŠL)
Administrace Schoolnetu (dle rozsahu)
Článek na web
Fotogalerie na web

300 – 1.000 Kč
200 Kč
100 Kč

Garant projektu

Krajský manažer

Materiální podpora pro školy
Stávající škola
5 míčů / školní rok
Nová škola
10 míčů / školní rok
V případě další možné materiální podpory (branky, další materiál) bude informován
krajský manažer

