
FOTBALOVÉ BESEDY 



OBSAH 
FOTBALOVÝCH BESED 



moderovaná beseda s fotbalovou 
osobností a trenérem 
 

 vzorová hodina tělesné výchovy se 
zaměřením na fotbal pod vedením 
zkušených trenérů 

 

OBSAH FOTBALOVÝCH BESED 





KOMU JSOU  
FOTBALOVÉ BESEDY 

URČENY? 



 besedy jsou určeny pro žáky prvních a 
druhých tříd nižších stupňů pražských 
základních škol 

 počet zúčastněných dětí je závislý na 
kapacitních možnostech vybrané školy 

 dále i na počtu žáků a žaček v prvních 
dvou třídách prvního stupně 
 

 

KOMU JSOU BESEDY URČENY? 



 
 

KOMU JSOU BESEDY URČENY? 



KDE FOTBALOVÉ 
BESEDY PROBÍHAJÍ? 



 besedy se konají přímo na půdě 
vybraných základních škol 

 tréninkové jednotky probíhají na 
venkovních víceúčelových sportovištích 
či ve školních tělocvičnách  

 za příznivého počasí upřednostňujeme 
venkovní produkci na čerstvém vzduchu, 
a to zejména z důvodu většího prostoru 
 
 

KDE BESEDY PROBÍHAJÍ? 



moderované besedy s osobností se mohou 
konat ve stejném prostoru, jako 
tréninkové jednotky, a to v případě, že to 
podmínky umožňují (dostupnost 
elektřiny, aktuální počasí, aj.),  

 alternativními prostory pro besedu s 
osobností jsou školní posluchárny, 
kinosály, větší učebny, apod. 
 
 

KDE BESEDY PROBÍHAJÍ? 



 
 
 

 

KOMU JSOU BESEDY URČENY? 



VZOROVÝ 
HARMONOGRAM  



9:00 – 1. tréninková jednotka  
9:45 – beseda s fotbalovou osobností 
10:30 – 2. tréninková jednotka  
nebo… 
9:00 – 1. tréninková jednotka 
9:45 – 2. tréninková jednotka 
10:3O – beseda s fotbalovou osobností 

 
 

VZOROVÝ HARMONOGRAM 
(pořadí i časy jednotlivých aktivit lze měnit) 

 



CO VAŠE ŠKOLA 
ZÍSKÁ ZA ÚČAST? 



 děti si z akce kromě sportovních zážitků 
a radosti odnesou i několik drobných 
dárků od Pražského fotbalového svazu 

 zúčastněná škola navíc získá fotbalový 
balíček základních fotbalových pomůcek 
pro využití v rámci hodin tělesné 
výchovy 
 
 
 

CO ZÍSKÁTE ZA ÚČAST? 



 
 
 
 
 

 

CO ZÍSKÁTE ZA ÚČAST? 



JAK VYPADALY 
BESEDY 

V ČERVNU 2016? 



 
 
 
 

 

JAK BESEDY VYPADALY? 

Přehrajte video kliknutím na obrázek 

https://youtu.be/TXGGdSnlqFI


tel.: 733 141 394 | e-mail: gruber@fotbalpraha.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Mgr. JAN GRUBER 
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