Základní informace:
Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství
pohybových dovedností, základy atletických disciplín, míčových her, gymnastiky apod. Našim cílem je zajistit pro děti
optimální tělesný a výkonnostním vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné specializaci a pozdějšímu přesycení
sportováním. Zároveň však chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly
věnovat na výkonnostní úrovni. Tréninky probíhají na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc a na hřišti ZŠ
Heyrovského. V zimě v tělocvičnách uvedených v rozpisu.
Výběrové skupiny jsou obsazovány dětmi, které jsou vytipováni trenérem, na základě výsledků závodů, testů a které
by mohly mít větší předpoklady pro výkonnostní atletiku v pozdějších letech. Děti mohou být do těchto skupin
vybrány kdykoliv v průběhu roku. V této souvislosti budeme vždy postupovat v součinnosti s rodiči. Tréninková náplň
zůstává prakticky stejná, jen s větším důrazem na základy atletických disciplín a soutěživost.
Po skončení docházky do atletických přípravek mohou být děti zařazeny do některé z tréninkových skupin mladšího
žactva.

Úhrada nákladů na trénink dětí a pořádání akcí pro děti:
Skupina „Atletické školky“ (1x týdně 60 minut)
Platba na celý školní rok:
2990 Kč / 1 dítě
platba při přihlášení dvou a více sourozenců
2790 Kč / 1 dítě
Skupiny „Malé přípravky“, „Velké přípravky“ a „Výběrové skupiny“(2x týdně 90 minut)
Platba na celý školní rok:
3490 Kč / 1 dítě
platba při přihlášení dvou a více sourozenců
3290 Kč / 1 dítě
Pro přihlášení dítěte je nutné nejdříve vyplnit elektronickou přihlášku do přípravek včetně
uvedení vybrané tréninkové skupiny a všech údajů. Poté si prosím vytiskněte přihlášku a po
jejím vyplnění, včetně potvrzení od lékaře, ji přineste na některý z prvních tréninků. Platbu
příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 31. 10. 2018 převodem na účet KB
43438811/0100. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte. Po zaplacení příspěvků dostane
v průběhu školního roku každé dítě triko AK Olomouc.

TRÉNINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 10.9.2018

Atletická školka
0A skupina - děti ročníků 2013 - 2014
pondělí

16,00 – 17,00 hod.

(v zimě - sál TJ Lokomotiva

0B skupina - děti ročníků 2013 - 2014
úterý

16,00 – 17,00 hod

16,00 – 17,00 hod

čtvrtek

16,00 – 17,00 hod

0E skupina - děti ročníků 2013 - 2014
pátek

16,00 – 17,00 hod

16,00 – 17,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva

(v zimě - sál TJ Lokomotiva

0D skupina - děti ročníků 2013 - 2014

16,00 – 17,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva

(v zimě – sál TJ Lokomotiva

0C skupina - děti ročníků 2013 - 2014
středa

stadion TJ Lokomotiva

16,00 – 17,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva

(v zimě - sál TJ Lokomotiva

16,00 – 17,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva
(v zimě - sál TJ Lokomotiva

16,00 – 17,00 hod.)

Malá přípravka
1. skupina - děti ročníků 2010 - 2012
pondělí
středa

17,00 – 18,30 hod.
17,00 – 18,30 hod.

(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského

2. skupina - děti ročníků 2010 - 2012
úterý
čtvrtek

17,00 – 18,30 hod.
17,00 – 18,30 hod.

17,00 – 18,30 hod.
17,00 – 18,30 hod.

17,00 – 18,30 hod.)
17,00 – 18,30 hod.)

hřiště ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského

3. skupina - děti ročníků 2010 - 2012
pondělí
středa

hřiště ZŠ Heyrovského

17,00 – 18,30 hod.)
17,00 – 18,30 hod.)

hřiště ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Zeyerova
(v zimě - tělocvična ZŠ Zeyerova

16,30 – 18,00 hod.)
16,30 – 18,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva
pondělí
15,30 – 17,00 hod.

(v zimě - tělocvična TJ Sokol

15,00 – 17,30 hod.)

hřiště ZŠ Heyrovského
středa
15,30 – 17,00 hod.

(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského

15,30 – 17,00 hod.)

Velká přípravka
4. skupina – děti ročníků 2008 - 2009

5. skupina - děti ročníků 2008 - 2009
úterý
čtvrtek

15,30 – 17,00 hod.
16,00 – 17,30 hod.

hřiště ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského
(v zimě - tělocvična ZŠ Heyrovského

15,30 – 17,00 hod.)
15,30 – 17,00 hod.)

Výběrové skupiny
V1. skupina – vybrané děti ročníků 2010 - 2011
úterý
čtvrtek

16,30 – 18,00 hod.
16,30 – 18,00 hod.

(v zimě – tělocvična SPŠ strojnická
(v zimě - tělocvična SPŠ strojnická

V2. skupina - vybrané děti ročníků 2008 - 2009
pondělí
středa

16,30 – 18,00 hod.
16,30 – 18,00 hod.

stadion TJ Lokomotiva
16,00 – 17,30 hod.)
16,30 – 18,00 hod.)

stadion TJ Lokomotiva

(v zimě – tělocvična Slovanské Gymnázium 16,00 – 17,30 hod.)
(v zimě – tělocvična Slovanské Gymnázium 16,00 – 17,30 hod.)

PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY (školní rok 2018/2019)
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:

Číslo ZP:

Základní škola:
Kontaktní osoba:

Telefon:
Email:

Skupina č.

0A

0B

0C

0D

0E

1

2

3

4

5

V1

V2

Žádám a souhlasím s tím, že podáním této přihlášky, jejím přijetím Atletickým klubem Olomouc z.s. a zaplacením
členských příspěvků se stávám členem Atletického klubu Olomouc z.s. (IČ: 41031369) a současně i členem TJ
Lokomotiva Olomouc z.s. (IČ: 45237476), vše tak, jak vyplývá ze stanov spolku Atletického klubu Olomouc z.s. a
stanov spolku TJ Lokomotiva Olomouc z.s., jejichž obsah je mi znám.
Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000Sb., v platném znění a souhlas s
využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění.
Dále souhlasím, aby se mé dítě účastnilo pohybové aktivity při tréninku s důrazem na všestrannost, i soutěží a
závodů pro určitou věkovou kategorii v rámci sportovního klubu, případně v rámci Krajského atletické svazu, Českého
atletického svazu, České unie sportu.

..................................................
podpis zákonného zástupce
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OD OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

Jméno a příjmení:

..................................................................... Datum narození: .......................................

je zdravotně způsobilý/á/ zúčastňovat se všestranných pohybových aktivit v rámci všeobecné přípravy
dětí.

Upozorňuji na zvláštnosti a omezení (vyplní lékař):
1.Nemoci:
2. Úrazy:
3. Očkování:
4. Alergie:
5. Užívá pravidelně léky:(četnost a způsob užívání):
6. Léky, které nesmí užívat:
7. Jiná zdravotní omezení:

........................................................
(Místo a datum)

....................................................
(Razítko a podpis lékaře)

