
Informace pro rodiče dětí - 2019 

 
Vážení rodiče, 

dovolte mi pár slov a informací o Sportovním a kondičním klubu Kladno, kam jste se rozhodli 

právě přihlásit Vaše dítě. Klub je určen dětem mladšího školního věku (6-12 let). 

 Klub jsem založila v září 2008. Celý život aktivně sportuji, dělala jsem závodně atletiku, baví mě 

a osobně se  věnuji více sportům.  Po pěti letech práce trenérky u atletické přípravky jsem se rozhodla 

založit vlastní sportovní klub. Důvodem byla jednak touha věnovat se právě více sportům, které mě 

osobně baví, ve kterých mám trenérské vzdělání. Ale také jsem chtěla zařadit do přípravy i další sporty, 

které v raném věku dětí vybudují širokou základnu pohybových dovedností, sporty si mohou děti 

vyzkoušet a potom později se rozhodnout, kterému sportu se chtějí třeba více věnovat. V 10 - 12 letech 

mohou nastoupit do některého ze sportovních klubů a začít se věnovat konkrétnímu sportu intenzivně. Ve 

většině sportů po zahájení specializovaného tréninku by měly děti rychle dohonit případné hendikepy a 

vyrovnat se dětem, které se věnují tomuto sportu odmalička. Navíc budou mít zkušenosti a dovednosti 

z dalších sportů, které mohou uplatnit, stavět na nich a také se jimi bavit. A nebo se u nás prostě naučí 

základy mnohých sportů a mohou se jim pak v dospělosti sami věnovat třeba rekreačně.  

 Trendem dnešní doby je všeobecná sportovní příprava dětí - odpovídající věku. Přečtěte si např. 

články na našich stránkách www.skk-kladno.cz (záložka „Přečtěte si o sportu). Specializace a vrcholné 

výkony by měly přicházet s dospíváním organismu. 

  

Organická kapacita dosahuje vrcholu mezi 28. až 33. rokem života člověka. Pohybová činnost má 

převážně výkonový charakter. Do tohoto období dozrálé osobnosti se posunul čas vhodný pro podání 

vrcholného výkonu ve většině sportovních disciplin.  

(úryvek je z knihy: SLEPIČKA P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ B. Psychologie sportu, strana 45). 

  

Cílem sportování v našem klubu je především: 

- všestranná tréninková příprava 

- budování široké základny pohybových dovedností 

- zdravé sportování prostřednictvím více sportů (nehrozí jednostranné přetěžování, přesycení 

jednostrannou přípravou nebo stále stejným prostředím, stejným trenérem, zacyklení v nějakých 

pohybových stereotypech apod.) 

- vytvoření návyků na sportovní trénink, disciplínu, kamarádské chování, fair play, ale také třeba na 

zdravé stravování, pravidelný režim apod. 

- získání základních znalostí, dovedností a zkušeností z jednotlivých sportů (pravidla) 

- získání závodních zkušeností (pořádáme vlastní závody v atletice a kolečkovém bruslení) 

- poznání rozmanitých sportů prostřednictvím ukázkových tréninků (např. rytmická gymnastika, 

ropeskipping, parkour, joga a další) 

- bavit se sportem ☺ 

- budovat kamarádské prostředí, ochotu pomoci druhému, vážit si soupeře, znát FAIR PLAY 

 

Důležitým prvkem kondiční přípravy ve všech skupinách je zpevňování nosného aparátu, posilování 

vzpřimovačů těla, posilování hlubokého vnitřního svalstva, posilování všech svalových skupin – vše 
s váhou vlastního těla. Dále jde o rozvoj pohybových schopností – síla, rychlost, obratnost, vytrvalost. 

Například nejsenzitivnější období pro rozvoj obratnosti a rychlosti je právě období mladšího školního 

věku. Dále důraz je kladen také na protahování svalů, strečink, schopnost uvolnit se.  

 

V našem klubu se pravidelně střídají sporty, většinou jeden sport = jeden měsíc. V období zimní 

přípravy se tréninky přesunují do tělocvičen, kde je pak upraven tréninkový plán: 

In-line brusle (září, červen) – budete potřebovat vlastní vybavení - brusle, chrániče, helmu 

Softbal + atletika (říjen, květen) 

Gymnastika, judo, florbal (zima - tělocvičny) – budete potřebovat sálové boty 

Basketbal (duben) – budete potřebovat vlastní basketbalový míč (velikost 6) 

Plavání (navíc jako celoroční kurz) 

Lezecká stěna – formou jednotlivých lezení (říjen + listopad) 

http://www.skk-kladno.cz/


In-line závodní oddíl SKK – celoročně tréninky na bruslích + kondička 

 

 Všechny tréninky vedou zkušení trenéři s trenérskou licencí na konkrétní sport. Také všichni 

trenéři mají potvrzení od svého lékaře, že jsou způsobilí pracovat s dětmi. Všichni trenéři se průběžně 

školí a doplňují své znalosti na nejrůznějších kurzech. Sledujeme vývoj v jednotlivých sportech, ale 

především sledujeme trendy v tréninkové přípravě dětí.  

Podle náročnosti tréninku vede trénink skupiny jeden nebo více trenérů najednou. 

 

Dále zařazujeme ukázkové tréninky nejrůznějších sportů na vyzkoušení (ropeskipping, hip-hop, 

kick-box, parkour, lukostřelba). Pořádáme různé akce – v minulosti např. lyžařský zájezd na hory, 

turistika, výuka jízdy na pramičkách. Pořádáme několik soustředění během roku – zaměřené na in-line 

bruslení nebo cyklistiku. Pořádáme také pro děti i rodiče Společenský večer s tancem, hudbou, hrami a 

společnou zábavou (březen). 

Pořádáme své vlastní závody – atletický čtyřboj, závody na in-line bruslích, zúčastňujeme se 

florbalového turnaje. Zájemci pak jezdí i na další veřejné závody v rámci ČR, in-line oddíl i do zahraničí. 

 Snažíme se podporovat a stmelovat nejenom partu dětí, ale i rodičů. Naším společným cílem je 

„sportování po celý život“, bavit se sportem. V tomto duchu jsou děti podporovány a rodiče se aktivně 

zapojují do našich akcí – jednak osobní pomocí, ale také jako účastníci - závodníci a sportovci. 

 

Dítě bude potřebovat toto sportovní vybavení: 

1. Sportovní oblečení na ven – běžecké boty (botasky), tepláková souprava, tričko 

2. sportovní oblečení do tělocvičny – čisté sálové botasky s BÍLOU podrážkou (ne cvičky Jarmilky, 

pozor na levné boty z tržnic – mají tvrdou podrážku a na parketách VELMI kloužou), tričko, 

tepláky nebo trenýrky, gymnastické cvičky, na gymnastiku dívky trikot (pokud máte), chlapci 

krátké elasťáky (z důvodu bezpečnosti NE tepláky s širokými nohavicemi) 

3. na judo – kimono, ale není nutné, vystačí triko s dlouhým rukávem a tepláky, pásek např. od 

županu 

4. kolečkové in-line brusle, chrániče zápěstí, loktů, kolen, přilba 

5. basketbalový míč velikosti 6 

6. plavky, ručník, plaveckou čepici na delší vlasy, případně plavecké brýle – na kurz plavání 

7.  na hory – lyžařská výzbroj a výstroj na sjezd i na běžky 

8. zavírací lahev na pití na každý trénink – s čistou vodou, minerálkou… nedávejte dětem pěnivé 

přeslazené nápoje, ne nápoje z plechovek, ne energetické nápoje. 

 

Na konci každého měsíce budou k dispozici informace o trénincích na další měsíc – na našich 

internetových stránkách: www.skk-kladno.cz  (vlevo záložka „rozpis tréninků“). Abyste věděli kde a 

v jakém čase budou další tréninky probíhat. Také jaké pomůcky budou děti nosit s sebou. Střídáme hřiště 

a prostory podle jednotlivých sportů. Časy tréninků se mohou posouvat z důvodu střídání sportů – podle 

možností jednotlivých sportovišť. 

Toto je velmi náročné pro rodiče, čtěte proto prosím vždy pečlivě každé jednotlivé pokyny ke 

každému měsíci. Když si rodiče zvyknou na určitý režim, přijde nový měsíc a s ním většinou i 

změny. Ale to je nutná součást naší filozofie a snahy a věřím, že to zvládneme. 

Další informace píšu také do rubriky „pro členy“ na našich stránkách. Zadáte heslo pro přístup „skk“. 

Zde je archiv výsledků závodů a testů. Dlouhodobější a provozní informace píšu do mailu rodičům. 

Dohlédněte na pravidelné čtení pošty, na velikost schránky (aby se nezaplňovala, pak se mi maily vrací 

nedoručené a vy nemáte potřebné informace). Také si naši adresu skk.kladno@seznam.cz označte jako že 

nejsme spam, některé programy filtrují z důvodu posílání na více adres najednou. Informace posílám na 

uvedenou mailovou adresu jako „skrytou kopii“ – takže nedávám ostatním rodičům Vaši adresu. 

 Všechny aktuální informace k tréninkům, přihlášky na akce a informace k akcím posílám 

průběžně do mailu.  

 Na stránkách najdete archiv fotografií, kroniku – články z jednotlivých akcí, výsledky apod. 

Máme také dvorního kameramana – pana Jirku Bulana, našeho kamaráda, který nám natáčí většinu akcí a 

záznamů z tréninků. Vyrábí potom filmy, které si můžete třeba koupit na DVD a schovat si na památku 

pro své děti. Krátké verze filmů jsou taktéž na našich stránkách ve videotéce. 

http://www.skk-kladno.cz/
mailto:skk.kladno@seznam.cz


 

 Prosím o omlouvání nepřítomnosti na tréninku delší než 1 týden (např. nemoc, ŠVP, dovolená 

apod.).  

Také prosím se začátkem tréninků o neprodlené donesení potvrzení od lékaře, že dítě je schopné 

absolvovat tréninky a akce bez omezení,  případně s jakými omezeními. Na našem formuláři! K tomuto 

tématu máme na stránkách samostatnou záložku „Zdravotní způsobilost“, kde se dočtete co je potřeba dle 

platné vyhlášky. Některé dětské lékařky urputně nechtějí náš formulář a dávají to na různých svých, toto 

je možné, ale musí to splňovat náležitosti dle té vyhlášky. Nenoste mi prosím potvrzení o tom, že můžete 

jet na zotavovací akci, školu v přírodě apod., jsme sportovní oddíl – výkonnostní sport.  

 Veškeré dokumenty a přihlášky na akce můžete nosit v papírové podobě na tréninky, nebo je 

můžete posílat oskenované (včetně podpisů) do mailu. Potvrdím Vám vždy zpět, že jsem dokument 

přijala. 

 

 Máme vlastní mobilní aplikaci - do chytrých telefonů. Doporučuji  si ji stáhnout ve Vašem 

obchodě jako cokoli jiného. Jmenuje se SKK KLADNO. Zde můžete např. jednoduše omlouvat 

nepřítomnost na trénincích. Hlavně ale do mobilní aplikace posílám akutní zprávy, pokud potřebuji 

informovat o něčem rodiče (např. přesunutí tréninku). Přijde vám to jako sms zpráva na mobilní telefon a 

víte vše okamžitě (musíte být tedy na datech…, ale to v dnešní době už je snad standart). Jinak normálně 

provozní informace posílám do mailu.  

 

 Máme také klubové oblečení. Na prvních trénincích si můžete koupit funkční oblečení, které 

máme vyzkoušené – jak na brusle, tak na gymnastiku apod. Můžete pro své děti objednat i na míru ušité 

oddílové bundy, vesty, kalhoty, závodní kombinézy. Je potřeba objednat na míru, společné objednávky 

děláme cca 2x ročně. 

 Každé dítě dostane zdarma jedno bavlněné klubové tričko s potiskem loga SKK. Každý rok 

tiskneme jinou barvu. Trička ze starších ročníků (různé barvy) si můžete koupit na prvních trénincích, 

cena je 100,- 

 

 Pokud budete potřebovat něco individuálně řešit, sdělit mi nebo budete cokoli potřebovat – prosím 

vše pište emailem. Emaily vyřizuji v klidu u PC, na všechny odpovídám a hned si dělám poznámky tam 

kam je potřebuji. Informace, které mi řeknete na  tréninku,  telefonicky nebo z mých poznámek různě 

poznamenaných nezaručuji, že „donesu“ tam kam patří ☺.  

 

Přeji Vám a Vašim dětem, aby se vám u nás líbilo a hodně sportovních úspěchů. 

 

 

 

Šárka Pinďáková 

a tým kolegů trenérů 

 

-------------- 

Veřejný telefon: 606 916 787   (neodpovídám zpět na zmeškaná volání) 
Soukromý telefon: 777 155 065  

V průběhu tréninků netelefonuji, neberu telefon, neslyším ho, nemám čas… tak se omlouvám… 

 

Bankovní účty: 
1) Číslo účtu – všeobecné přípravky: 273 184 829/0300 

 
       2) Číslo účtu - pouze pro inline oddíl:  266 473 489/0300 

 


