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ÚVOD  

 

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 vychází z požadavků zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím vytvářet podmínky 

pro sport. Plán rozvoje sportu obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v 

jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení 

pro občany obce. Součástí Plánu rozvoje sportu je analytická část, která obsahuje analýzu 

současného stavu sportu ve městě včetně současného stavu financování, dále strategii rozvoje 

sportu v Prostějově a akční plán rozvoje sportu včetně určení prostředků z rozpočtu města 

Prostějova, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Plán rozvoje sportu se rovněž zabývá podmínkami pro zabezpečení rozvoje školního, 

závodního, rekreačního sportu, stejně jako přípravy sportovních talentů a podporu sportu 

zdravotně handicapovaných občanů. Materiál vychází z právních norem a metodických 

návodů k programové podpoře komplexního rozvoje sportu v rámci České republiky (dále 

ČR). Jsou rovněž akceptovány významné koncepční a metodické materiály Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), Českého olympijského výboru (dále ČOV), 

České unie sportu (dále ČUS) a Evropské unie (dále EU). 

 

Plán rozvoje sportu v Prostějově se skládá ze tří částí: 

- analytické, zabývající se postavením, organizací, financováním a zákonnými 

normami v rámci ČR a EU, 

- syntetické, věnované formulaci východisek, strategii a cílům koncepce rozvoje sportu 

v Prostějově,  

- akčního plánu rozvoje, představujícího koncepci rozvoje sportu v Prostějově v letech 

2018–2022. 

 

V analytické části Plánu rozvoje sportu jsou prezentována východiska umožňující formulovat 

závěry předkládané následně v syntetické a návrhové části. V této části jsou stručně 

zmiňovány základní dokumenty Evropské unie a České republiky k organizaci a financování 

sportu a volnočasových aktivit. Součástí této části jsou rovněž prezentovány výsledky 

dotazníkového šetření realizovaného na základních školách, středních školách a na Magistrátu 

statutárního města Prostějov. Analýza výsledků dotazníků přinesla významné podněty pro 

tvorbu Plánu rozvoje sportu v Prostějově.  
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Syntetická část vychází z podkladů shromážděných v analytické části dokumentu a jsou v ní 

definovány východiska, strategie a cíle rozvoje sportu formulovaná v Akčním plánu rozvoje 

sportu v Prostějově do roku 2022. Předkládaný Plán rozvoje sportu je výsledkem spolupráce 

odborníků ze spolku Sport a věda a pracovníků Magistrátu statutárního města Prostějov. 

 

V souladu s pojetím Evropské charty sportu (1994) se „sportem rozumí všechny formy tělesné 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení 

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních“.  

V tomto pojetí je tedy pojem SPORT chápán jako zastřešující pojem pro všechny formy 

tělesné činnosti, tedy aktivity školní, rekreační (volnočasové) i závodní. Obdobně bude pojem 

sport užíván i v předloženém Plánu rozvoje sportu.  
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I ANALYTICKÁ ČÁST 

1 POSTAVENÍ SPORTU A ZÁKONNÉ NORMY V ČESKÉ REPUBLICE A EU 

V této časti je prezentován a komentován souhrn zákonných norem vztahujících se 

k postavení sportu v ČR, dále usnesení, doporučení, opatření a pokyny přijatá Radou ministrů 

EU, pracovní skupinou EU „Sport a zdraví“, Světovou zdravotnickou organizací (WHO) resp. 

dalšími orgány.  

 

1.1 Koncepční, zákonné a metodické dokumenty podpory sportu v České republice 

KONCEPCE PODPORY SPORTU 2016–2025 

Koncepce podpory sportu 2016–2025 je klíčový materiál MŠMT přijatý usnesením vlády  

č. 591 ze dne 27. června 2016 (http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-

2025), který předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické 

cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025 a navazuje na předchozí strategické 

dokumenty MŠMT v oblasti sportu:  

Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v 

letech 2015–2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví Zdraví 2020 – Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014). 

 

Základní strategické cíle výše uvedené koncepce jsou rozděleny do 8 oblastí:  

3.1 Oblast 1 - Rozvoj sportu pro všechny 

3.2 Oblast 2 - Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců 

3.3 Oblast 3 - Rozvoj školního a univerzitního sportu 

3.4 Oblast 4 - Odbornost ve sportu 

3.5 Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení 

3.6 Oblast 6 - Sport handicapovaných 

3.7 Oblast 7 - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 

3.8 Oblast 8 - Komerční sport 

 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

Základním zákonným materiálem je zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb., který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. Na něj navazovaly zákonné úpravy v podobě 

zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky 
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na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících 

změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z 

majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který se zabýval zejména 

problematikou povinností vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení (§ 7a). Další 

úpravy zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., přinesl zákon č. 183/2010 ze dne  

18. května 2010 a zákon č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016.  

 

ORGANIZACE SPORTU 2018 (Dotační neinvestiční program) 

Pro rok 2018 vyhlásilo MŠMT dotační neinvestiční program Organizace sportu 2018, který 

vychází z Koncepce podpory sportu 2016–2025, a je naplněním úkolů stanovených pro 

MŠMT zákonem o podpoře sportu v oblasti zabezpečení finanční podpory sportu ze státního 

rozpočtu. 

Program je členěn na čtyři podkategorie, tzv. oblasti podpory, takto: 

a) Oblast podpory 1 – Podpora školního a univerzitního sportu; 

b) Oblast podpory 2 – Podpora organizace sportu na úrovni sportovních svazů; 

c) Oblast podpory 3 – Podpora organizace sportu na úrovni zastřešujících sportovních 

organizací; 

d) Oblast podpory 4 – Podpora sportu pro všechny. 

 

Koncepce financování sportu v České republice. Analyticko-koncepční studie (ČOV, 

ČUS, 2012) 

V dubnu 2012 byla předložena Českým olympijským výborem a Českým svazem tělesné 

výchovy (dnes Česká unie sportu) zásadní analyticko-koncepční studie formulující návrh 

koncepce financování sportu na základě analýzy současného systému financování sportu v ČR 

a ve vybraných zemích EU. Součástí koncepce je rovněž analýza přínosu sportu v ČR. 

Obsahem této analyticko-koncepční studie je jednak Analýza současného systému financování 

sportu v ČR, dále Analýza financování sportu ve vybraných zemích EU, prezentace Přínosů 

sportu v ČR a návrh Koncepce financování sportu.  

 

Zákon o podpoře sportu 

Již v roce 2013 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve 

spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) návrh novely zákona o podpoře sportu, 

jehož text detailně upravuje postavení sportu v České republice. V důsledku politických 
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turbulencí v ČR k dalším úpravám zákona dosud nedošlo. V současné době pokračuje 

příprava nového zákona o podpoře sportu, s nímž souvisí tvorba koncepce vícezdrojového 

financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů. 

 

1.2 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v EU 

Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby (RE Štrasburk, 1987; 

MŠMT 1996) 

Rada Evropy v tomto doporučení vyzývá orgány veřejné správy a soukromé organizace, že 

mají vzít na vědomí potřeby postižených osob. Mají zaměřit svoji politiku tak, aby to poskytlo 

těmto osobám příležitost zúčastnit se rekreačních aktivit. Mají zajistit přístup postižených do 

sportovních zařízení a umožnit použitelnost těchto zařízení. Mají podporovat spolupráci mezi 

veřejnými a státními institucemi, jichž se týká sport zdravotně postižených. Doporučení je 

směřováno do čtyř základních oblastí pohybových činností: 

• Vrcholový sport 

• Výkonnostní sport (organizovaný a pravidelný) 

• Rekreační sport (rekreační vykonávání pohybové aktivity) pro osobní potěšení 

• Sport provozovaný hlavně ze zdravotních důvodů nebo pro udržení kondice 

 

Evropská charta sportu (1992) 

Evropská charta sportu je základní a nejvýznamnější dokument, přijatý v roce 1992 

(http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu).  

V Chartě jsou ve 14 článcích formulována doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na 

všech jeho výkonnostních úrovních, a to podle zásad humanismu a demokracie. Jednotlivé 

články Charty jsou zaměřeny na cíl charty, vymezení charty a oblasti jejího uplatňování, na 

sportovní hnutí, na zařízení a činnost, na problematiku vytvoření základny, na rozvíjení 

účasti, zlepšování výkonnosti, podporu vrcholového a profesionálního sportu, na lidské 

zdroje, na sport a zásadu trvalého rozvoje, informace a výzkum, financování.  

Druhou část Charty potom tvoří kodex sportovní etiky, ve kterém je objasněna funkce a 

podstata fair play, a to ve všech jeho praktických souvislostech. 

 

Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007) 

Evropská komise 11. července 2007 přijala Bílou knihu o sportu jako svoji první ucelenou 

iniciativu v oblasti sportu, jejímž účelem bylo poskytnout strategickou orientaci týkající se 

role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na 

http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
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dodržování požadavků právních předpisů EU. Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací 

vedených v posledních dvou letech s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou 

např. olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími 

zúčastněnými stranami. Bílá kniha vychází ze zásad subsidiarity, autonomie sportovních 

organizací a současného právního rámce EU. Rozvíjí koncepci specifičnosti sportu v mezích 

současných kompetencí EU.  

 

EU Physical Activity Guidelines (2008).  

Materiál „Pokyny EU pro pohybovou aktivitu“ (Doporučená politická opatření na podporu 

zdraví upevňujících pohybových aktivit) byl v roce 2008 schválen ministry tělovýchovy 

členských států EU. Tyto pokyny jsou určeny především tvůrcům politik v členských státech 

a mohou sloužit jako inspirace pro formulaci a přijímání vnitrostátních pokynů pro 

pohybovou aktivitu, orientovaných na konkrétní kroky. Účelem tohoto dokumentu není 

komplexní akademický přezkum tématu, ani nová definice doporučení a cílů WHO (světová 

zdravotnická organizace). Přidaná hodnota EU je zajištěna zaměřením na provádění 

stávajících doporučení WHO pro pohybovou aktivitu, orientací na konkrétní kroky a 

výhradním zaměřením na pohybovou aktivitu (a nikoli výživu nebo jiná související témata). 

Tento dokument je určen širokému okruhu uživatelů, kteří se zabývají pohybovou aktivitou.  

 

Lisabonská smlouva Evropské Unie (2007) 

Lisabonská smlouva byla schválena v Lisabonu v roce 2007 a je mimo jiné věnována 

problematice sportu v části nazvané „VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT“. Formuluje podporu Unie sportu, zvláště pak „rozvoj 

evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a 

spolupráci mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity 

sportovců, obzvláště mladých sportovců“. 

 

1.3 Sport zdravotně postižených 

V souladu s Koncepcí podpory sportu v ČR jsou podporovány rovněž sportovní a pohybové 

aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Stát takto napomáhá společenské 

integraci, rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry, výchově k samostatnosti a 

soběstačnosti. Sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi jsou 

prováděny organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny, výkonnostní i 
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vrcholové a jsou členěny podle druhu postižení do kategorií v souladu s mezinárodními 

standardy.  

Do organizační struktury sportu handicapovaných patří:  

Český paralympijský výbor (ČPV, http://www.paralympic.cz), Česká asociace tělesně 

handicapovaných sportovců (ČATHS, http://www.caths.cz), Unie zdravotně postižených 

sportovců ČR (UZPS, http://www.uzps.cz), Český svaz tělesně postižených sportovců 

(ČSTPS, http://www.cstps.cz), Česká federace Spastic Handicap o. s. (ČFSH, 

http://www.spastic.cz). Zastřešující organizací na mezinárodní úrovni je Mezinárodní 

paralympijský výbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paralympic.cz/
http://www.caths.cz/
http://www.uzps.cz/
http://www.cstps.cz/
http://www.spastic.cz/
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2 SPORT V PROSTĚJOVĚ 

2.1 Statutární město Prostějov 

Okres Prostějov je částí vyššího územně samosprávného celku Olomoucký kraj, který je 

tvořen  pěti okresy (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Statutární město 

Prostějov je podle počtu obyvatel k 31. 12. 2017 druhým největším okresním městem v 

Olomouckém kraji (Statistická ročenka ČSU, 2017):  

Olomouc (100 494), Prostějov (43 798), Přerov (43 565), Šumperk (26151), Jeseník (11 271). 

 

Obrázek 1. Administrativní členění Olomouckého kraje 

 

2.2 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v Prostějově 

Plán rozvoje sportu ve statutárním městě Prostějov vychází z požadavků zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, dále ze zákona č. 230/2016 ze dne 28. 

června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, a z dalších souvisejících zákonů. 

 

Zákon č. 230/2016 mění znění § 6 „Úkoly obcí“ takto: 

§ 6 „Úkoly obcí“ 

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olomoucky_kraj-mapka.jpg
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(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťuje jeho provádění. 

 

§ 6a Plány v oblasti sportu 

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné 

k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. 

Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a 

opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v 

průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení. 

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, 

stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z 

rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

 

Plán rozvoje sportu dále vychází, resp. navazuje na další koncepční a metodické dokumenty:  

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (Aktualizace pro 2014-2018) 

Strategický plán rozvoje města Prostějova pro období 2010-2020 (2010) 

Financování sportu statutárními městy a kraji (2016) 

Metodický postup při tvorbě plánů rozvoje sportu (2017) 

 

2.3 Subjekty realizující sportovní aktivity v Prostějově 

Mezi subjekty realizující sportovní aktivity lze řadit školy a školská zařízení, sportovní 

oddíly, kluby, spolky a další subjekty. Významnou část sportující populace přitom tvoří žáci a 

žákyně základních, resp. středních škol, sportujících v zařízeních při těchto školách.  

 

Tabulka 1. Statistické údaje o Olomouckém kraji (MŠMT a ČSÚ, š. r. 2016/2017) 

Kraj/okres/město Základní školy Střední školy 

 Školy Žáci Učitelé Školy Žáci Učitelé 

OK 297 54 226 3 810 94 27 158 2 517 

Prostějov (okres) 48 9 257 608 16 4 047 398 

Prostějov (město) 12 4 699 298 15 3 569 405 
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Podle údajů získaných ze Statistické ročenky ČSÚ (2017) bylo v Olomouckém kraji ve 

školním roce 2016/2017 celkem 297 základních škol, 97 středních škol s celkem 81 384 žáky.  

Ve statutárním městě Prostějov bylo 12 základních a 15 středních škol s celkovým počtem  

8 268 žáků. 

 

2.4 Dotazníkové šetření – analýza výsledků  

V rámci analýzy stavu v jednotlivých institucích podílejících se na realizaci sportu na území 

statutárního města Prostějov (SMP) byl vypracován dotazník pro základní a střední školy 

zaměřený na zjištění názorů, požadavků a záměrů jednotlivých subjektů (dotazník je uveden 

v příloze). Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějov 

byly osloveny všechny základní a střední školy na území SMP a byl jim zpřístupněn dotazník 

v elektronické podobě. Dotazník vyplnilo celkem 22 škol, z toho bylo 7 základních škol, 10 

středních škol a 5 škol se základní i střední školou (GJW uvádí žáky 1. stupně víceletého 

gymnázia jako žáky ZŠ). Na základních školách studovalo celkem 4 699 žáků, na středních 

školách celkem 3 569 žáků. Dotazníkového šetření se tedy zúčastnilo 100 % škol na území 

SMP. 

 

2.4.1 Základní školy na území statutárního města Prostějov 

Na území statutárního města Prostějov (SMP) je celkem 7 samostatných ZŠ, jedná se o 

Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Základní školu a mateřskou 

školu Prostějov, Palackého tř. 14, Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Základní školu 

a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, Základní školu a mateřskou školu Prostějov, 

Melantrichova ul. 60, Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a Základní školu 

Prostějov, ul. E. Valenty 52.  

Výsledky dotazníkového šetření na jednotlivých ZŠ jsou uvedeny v tabulce 5. Dílčí 

dotazníkové položky jsou komentované v dalším textu, pro přesnější informaci jsou některé 

z nich doprovázeny grafy.  
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Tabulka 2. Přehled výsledků dotazníkového šetření na ZŠ (n=7) 

Název ZŠ Žáci ST Žáci Těl. Těl. (h) Hř. Hř. (h) Baz. Fit. Ten. Další Plán 

ZŠ a MŠ Jana Železného 703 4 112 2 0 1 0 0 1 2 0 tunel 

ZŠ a MŠ Palackého 660 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 žádný 

ZŠ Dr. Horáka 660 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 hřiště,  

bazén.. 

ZŠ a MŠ Kollárova 350 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 žádný 

ZŠ a MŠ Melantrichova 462 6 156 2 0 1 0 0 0 2 1 hřiště 

ZŠ Vl. Majakovského 319 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 žádný 

ZŠ E. Valenty 606 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 hřiště 

Celkem 3760 10 268 13 0 11 0 1 3 4 1   

                          

Název ZŠ Apr. I. Ap. II. Sp. kr. Žáci SK Lyž. k. Žáci LK Pl. I. st. Žáci P ŠSK Žáci Podm.   

ZŠ a MŠ Jana Železného 100% 100% 4 – 6 98 5 130 pš 154 1 112 1   

ZŠ a MŠ Palackého 100% 100% 4 – 6 60 1 50 pš 175 1 10 4   

ZŠ Dr. Horáka 100% 100% 4 – 6 90 1 60 au 235 1 80 1   

ZŠ a MŠ Kollárova 100% 100% 1 – 3 30 1 33 au 40 1 15 3   

ZŠ a MŠ Melantrichova 100% 71–90% 1 – 3 48 2 52 pš 64 1 41 3   

ZŠ Vl. Majakovského 100% 100% 4 – 6 90 1 30 pš 81 1 18 3   

ZŠ E. Valenty 100% 100% 7 a více 150 1 45 pš 150 1 35 4   

Celkem       566 12 400   899 7 311 3*   

Vysvětlivky: * medián                         

 

Počet žáků 

Z tabulky 5 a z grafického znázornění je zřejmé rozložení počtu žáků na jednotlivých ZŠ. 

Počet žáků ZŠ se pohybuje od 319 (ZŠ Majakovského) do 703 (ZŠ a MŠ Jana Železného). 

Celkový počet žáků na těchto sedmi školách je 3 760, dalších 939 žáků je na ZŠ při středních 

školách, celkem je na území SMP 4 699 žáků.  

 

Obrázek 2. Počet žáků ZŠ 
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Sportovní třídy (ST) 

Sportovní třídy jsou na dvou ze sedmi výše uvedených ZŠ. Na ZŠ a MŠ Jana Železného jsou 

celkem 4 třídy se zaměřením na atletiku (celkem 112 žáků), na ZŠ a MŠ Melantrichova je 

celkem 6 tříd se zaměřením na tenis a lední hokej (celkem 156 žáků). Celkem se tedy jedná o 

268 žáků zapojených do sportovních tříd, tedy 5,7 % ze všech žáků ZŠ (4 699). 

 

Počet tělocvičen a venkovních hřišť 

Všechny ZŠ disponují tělocvičnami a téměř všechny rovněž venkovními hřišti (s výjimkou 

ZŠ a MŠ Kollárova). Tělocvičny i hřiště jsou bez hledišť pro diváky, jsou tedy využívány 

pouze pro tělesnou výchovu, resp. závodní či rekreační sport (dle velikosti a vybavení). ZŠ 

disponují třinácti tělocvičnami v počtu od 1 do 3, nejvíce tělocvičen (3) má ZŠ a MŠ 

Palackého. 

 

Obrázek 3. Počet tělocvičen při ZŠ 
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ZŠ mají k dispozici jedenáct venkovních hřišť v počtu od 0 do 3, nejvíce hřišť (3) mají ZŠ Dr. 

Horáka a ZŠ E. Valenty. 

 

Obrázek 4. Počet venkovních hřišť při ZŠ 

 

Z dotazníku dále vyplývá, že novou výstavbu školy neplánují, na 3 školách je plánovaná 

rekonstrukce hřišť, ZŠ a MŠ Jana Železného uvažuje o výstavbě běžeckého tunelu. Naprostou 

prioritou ze strany SMP i školy je rekonstrukce plaveckého bazénu na ZŠ Dr. Horáka. 

 

Počet bazénů, fitness a tenisových kurtů 

Z uvedených ZŠ pouze jedna (ZŠ Dr. Horáka) disponuje plaveckým bazénem, 3 školy jsou 

vybaveny fitness centrem, resp. posilovnou, 2 školy mají po dvou tenisových kurtech.  

 

Odborná kvalifikace vyučujících TV 

Další část dotazníku byla věnována kvalifikaci vyučujících TV na I. a II. stupni základních 

škol. Analýza výsledků ukázala, že všichni vyučující TV na I. stupni ZŠ a téměř všichni  

na II. stupni (ZŠ a MŠ Melantrichova uvádí aprobovanost 71-90 %) jsou plně kvalifikováni 

pro výuku TV. Vzhledem k plné kvalifikaci vyučujících TV je v těchto osobách možno vidět 

vysoký potenciál pro vedení sportovních kroužků na školách (při adekvátním finančním 

ohodnocení). 

 

Sportovní kroužky (SK) 

Analýza dotazníků ukázala, že na všech ZŠ jsou organizovány sportovní kroužky, nejvíce jich 

je organizováno na ZŠ E. Valenty (více než 7), na dalších 4 školách je 4-6 sportovních 
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kroužků a na dvou školách 1-3 kroužky. Celkový počet zapojených žáků je 566 na 7 školách a 

dalších 216 žáků je na ZŠ při středních školách (jedná se ovšem jak o žáky ZŠ, tak i o 

studenty SŠ). Z celkového počtu žáků na všech ZŠ (3 760) je ovšem do sportovních kroužků 

zapojeno pouhých 15,1 % žáků. 

 

Obrázek 5. Počet žáků SK 

 

Lyžařské kurzy (LK) 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že všechny dotazované školy organizují lyžařské kurzy, 

nejvíce ZŠ a MŠ Jana Železného (5). Kurzů se ve š. r. 2016/2017 zúčastnilo celkem 400 žáků, 

tedy v průměru 33 žáků na kurz. 

 

Obrázek 6. Počet žáků na LK 
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Výuka plavání na I. stupni ZŠ 

Významnou součástí výuky TV je naučení plaveckých dovedností u žáků I. stupně ZŠ. 

Výsledky dotazníků ukázaly, že 5 ze 7 výše uvedených škol zabezpečují výuku plavání 

prostřednictvím služeb plavecké školy (pš), 2 školy pak pomocí vlastních aprobovaných 

učitelů (au). Počet účastníků výuky plavání byl ve š. r. 2016/17 celkem 899 a dalších 309 

žáků absolvovalo výuku plavání na ZŠ při středních školách, celkem tedy 1 208 žáků ZŠ. 

 

Obrázek 7. Počet účastníků výuky plavání 

 

Školní sportovní kluby (ŠSK) při AŠSK 

Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR, https://www.assk.cz) iniciuje a 

podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. 

Pojetím činnosti se odlišuje od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a 

samotnou účast v pohybových aktivitách. Dle oficiálních údajů AŠSK (Výroční zpráva o 

činnosti, 2016) je v okrese Prostějov na ZŠ 22 ŠSK, prostějovské ZŠ v dotazníkovém šetření 

uvedly celkem 10 ŠSK (včetně základních škol při SŠ), tedy 45,5 % klubů ŠSK na okrese) 

v nichž je zapojeno celkem 620 žáků. 
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Obrázek 8. Počet žáků zapojených ve ŠSK 

 

Prostorové podmínky na školách 

Důležitým předpokladem pro optimální výuku školní tělesné výchovy a realizaci rekreačního 

i závodního sportu na jednotlivých školách jsou nepochybně prostorové podmínky. Výsledky 

dotazníkového šetření (tabulka 5) přinesly zajímavé hodnocení: dvě z dotazovaných škol 

považují podmínky za výborné (ZŠ a MŠ Jana Železného, ZŠ Dr. Horáka), zatímco další 3 

školy hodnotí podmínky jako dobré a 2 školy pouze jako dostatečné (ZŠ Palackého, ZŠ 

Valenty). Je proto poněkud překvapivé, že školy hodnotící podmínky jako dostatečné 

neplánují žádnou výstavbu ani rekonstrukci sportovních zařízení. Střední hodnota (medián) 

hodnocení všech škol je 3 (dobré podmínky). 

 

2.4.2 Střední školy na území statutárního města Prostějov 

Výsledky dotazníkového šetření na 10 samostatných středních školách působících na území 

statutárního města Prostějov (SMP) jsou uvedeny v tabulce 6. Jedná se o Střední školu 

designu a módy, Prostějov, Střední odbornou školu průmyslovou a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4, Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, Střední 

zdravotnickou školu, Prostějov, Vápenice 3, Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov, 

Střední odbornou školu Prostějov, Střední školu automobilní Prostějov, s.r.o., ART ECON - 

Střední školu, s.r.o., Střední odbornou škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. a TRIVIS - 

Střední školu veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. Je nutno podotknout, že zřizovatelem většiny SŠ 

je Olomoucký kraj. Zřizovatelem středních škol, s výjimkou Reálného gymnázia a základní 
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školy města Prostějova, tedy není statutární město Prostějov. Jednotlivé dotazníkové položky 

jsou dále komentovány, pro přesnější informaci jsou některé z nich doprovázeny grafy.  

 

Tabulka 3. Přehled výsledků dotazníkového šetření na SŠ (n=7) 

Název SŠ Žáci ST Žáci Těl. Těl. (h) Hř. Hř. (h) Baz. Fit. Ten. 

SOŠ podnikání a obchodu 221 4 66 1 0 1 0 0 0 0 

SŠ designu a módy 209 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

SOŠ E. Husserla 320 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

SOŠ průmyslová, SOU strojírenské 406 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Střední zdravotnická škola 220 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

SŠ automobilní, s.r.o. 179 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Obchodní akademie 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Švehlova SŠ polytechnická 360 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ART ECON - SŠ 198 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Celkem 2493 4 66 8 0 2 0 0 3 0 

                      

Název SŠ Další Plán  Apr. TV  Sp. kr. Žáci Lyž. k. Žáci ŠSK Žáci Podm. 

SOŠ podnikání a obchodu 0 žádný 100% NE 0 1 23 0 0 4 

SŠ designu a módy 0 žádný 100% NE 0 1 30  0 3 

SOŠ E. Husserla 0 žádný < 50% 1 – 3 20 0 0 1 20 5 

SOŠ průmyslová, SOU strojírenské 0 žádný 100% 1 – 3 15 1 50 1 15 4 

Střední zdravotnická škola 0 žádný 100% 1 – 3 15 1 32 1 15 4 

SŠ automobilní, s.r.o. 0 žádný 100% NE 0 1 30 1 12 4 

Obchodní akademie 0 hala 100% NE 0 1 42 1 20 3 

Švehlova SŠ polytechnická 1 žádný 100% 1 – 3 10 1 25 1 40 4 

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní 0 žádný 100% 1 – 3 100 2 60 0 0 5 

ART ECON - SŠ 0 Těl.(rek.) 100% NE 0 1 20 0 0 4 

Celkem 1       160 10 312   122 4* 

Vysvětlivky: * medián                     

 

Počet žáků SŠ 

Z grafického znázornění je zřejmé rozložení počtu studentů na jednotlivých středních školách. 

Počet studentů středních škol na území SMP se pohybuje od 179 (SŠ automobilní, s.r.o.) do 

406 (SOŠ průmyslová a SOU strojírenské). Celkový počet studentů na těchto deseti školách je 

2 493, dalších 1 076 studentů je na SŠ spojených se ZŠ. Celkově tedy na území SMP studuje 

na SŠ 3 569 studentů. 
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Obrázek 9. Počet žáků SŠ 

 

Sportovní třídy (ST) 

Na samostatných středních školách jsou čtyři sportovní třídy pouze na SOŠ podnikání a 

obchodu, které navštěvuje celkem 66 studentů. Vzdělávací program Sportovní management je 

orientovaný na ekonomické studium zaměřené na rozvoj sportovní kariéry a působení v 

ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací.  

 

Počet tělocvičen a venkovních hřišť 

Z 10 samostatných SŠ disponuje tělocvičnami 8 z nich (tělocvičnu nemá SŠ TRIVIS a 

Obchodní akademie, která plánuje výstavbu sportovní haly). Mnohem horší situace je na 

samostatných SŠ v oblasti venkovních hřišť – má je pouze SOŠ podnikání a obchodu a ART 

ECON – SŠ. Tělocvičny i hřiště jsou bez hledišť pro diváky, jsou tedy využívány pouze pro 

tělesnou výchovu, resp. závodní či rekreační sport (dle velikosti a vybavení).  

 

Počet bazénů, fitness a tenisových kurtů 

Počet bazénů (0), fitness (3) a tenisových kurtů (0) na uvedených samostatných SŠ, jejichž 

zřizovatelem je v převážné většině Olomoucký kraj, je zanedbatelný, školy neplánují ani 

jejich výstavbu. Při celkovém počtu přes 3 500 středoškolských studentů je tato situace 

značně neuspokojivá.  
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Odborná kvalifikace vyučujících TV 

Odborná kvalifikace vyučujících TV na samostatných SŠ je stoprocentní (s výjimkou SOŠ E. 

Husserla, která uvádí aprobovanost menší než 50%). V plné kvalifikaci vyučujících TV je 

možno vidět vysoký potenciál pro vedení sportovních kroužků na školách (při adekvátním 

finančním ohodnocení), což ovšem naráží na nedostatečný počet sportovišť. 

 

Sportovní kroužky (SK) 

Omezený počet vlastních sportovišť na samostatných SŠ se promítá i do počtu sportovních 

kroužků. Výsledky analýzy dotazníků ukázaly, že sportovní kroužky jsou organizovány pouze 

na polovině samostatných SŠ (5 z 10), a to v počtu 1-3 na SOŠ E. Husserla, SOŠ průmyslová 

a SOU strojírenské, Střední zdravotnická škola, Švehlova SŠ polytechnická, TRIVIS - SŠ 

veřejnoprávní.  

Celkový počet žáků zapojených do SK na uvedených 5 samostatných SŠ je 160, dalších 216 

žáků a studentů na SŠ spojených se ZŠ (jedná se tedy o žáky ZŠ i studenty SŠ).  

Z celkového počtu studentů na všech samostatných SŠ (2493) na území SMP je tedy do 

sportovních kroužků organizovaných školou zapojeno pouhých 160 žáků (6,4%). Tento velmi 

malý počet může být (snad) ovlivněn skutečností, že řada studentů do Prostějova dojíždí a 

(snad) sportuje v místě svého bydliště, resp. mimo školu. 

 

Lyžařské kurzy (LK) 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že všechny dotazované samostatné SŠ (s výjimkou SOŠ E. 

Husserla) organizují lyžařské kurzy, nejvíce TRIVIS - SŠ veřejnoprávní (2). Školy uvádějí, že 

ve š. r. 2016/2017 se lyžařských kurzů zúčastnilo celkem 312 studentů, při celkovém počtu 10 

kurzů je to tedy v průměru 31,2 žáků na kurz. 
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Obrázek 10. Počet žáků na LK 

 

Školní sportovní kluby (ŠSK) při AŠSK 

Dle oficiálních údajů AŠSK (Výroční zpráva o činnosti, 2016) je v okrese Prostějov na SŠ 

celkem 10 Školních sportovních klubů (ŠSK), prostějovské samostatné SŠ v dotazníkovém 

šetření uvedly celkem 6 ŠSK, v nichž je zapojeno celkem 122 studentů z celkového počtu 

2493 (tedy pouhých 4,9 %). 

 

Prostorové podmínky na školách 

Jak již bylo konstatováno při hodnocení některých předchozích dotazníkových položek, 

nejsou střední školy dostatečně vybaveny z hlediska tělocvičen, venkovních hřišť ani dalších 

sportovních zařízení. Prostorové podmínky jsou přitom důležitým předpokladem pro 

optimální realizaci školní tělesné výchovy, rekreačního i závodního sportu na jednotlivých 

typech škol.  

Výsledky hodnocení (tabulka 6) prostorových podmínek pro TV jednotlivými SŠ nejsou proto 

překvapením: 2 z dotazovaných škol považují podmínky za dobré (SŠ designu a módy, 

Obchodní akademie, která přitom nemá tělocvičnu, ani hřiště), většina škol (6) hodnotí 

podmínky jako dostatečné a 1 škola (SOŠ E. Husserla) hodnotí podmínky jako nedostatečné. 

Střední hodnota (medián) hodnocení prostorových podmínek pro realizaci TV všech škol je 

tedy 4 (nedostatečné podmínky), což dokládá poměrně tristní situaci na samostatných SŠ na 

území SMP, jejichž zřizovatelem je ovšem většinou Olomoucký kraj (OK). Pro nápravu stavu 

by bylo vhodné vyvolat jednání mezi zástupci SMP a OK. 
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SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r.o., PV SŠ designu a módy, PV

SOŠ E. Husserla 1, PV SOŠ průmyslová, SOU strojírenské, PV

Střední zdravotnická škola, Vápenice 3, PV SŠ automobilní, s.r.o., PV

Obchodní akademie, PV Švehlova SŠ polytechnická, Spojenců 17, PV

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, s.r.o.,  PV ART ECON - SŠ, Husovo nám., s.r.o., PV
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2.4.3 Školy se společnou ZŠ a SŠ na území statutárního města Prostějov 

Na území statutárního města Prostějov (SMP) jsou celkem 4 školy, které mají jak ZŠ, tak i 

SŠ. Jedná se o Střední školu, základní školu a mateřskou školu JISTOTA, o.p.s., 

Cyrilometodějské gymnázium, základní školu a mateřskou školu v Prostějově, Střední školu, 

Základní školu a Mateřskou školu Prostějov, Komenského 10, Reálné gymnázium a základní 

školu města Prostějova, Studentská ul. 2. Na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, 

Kollárova 3 (GJW) z hlediska rejstříku škol a školských zařízení MŠMT není formálně 

zřízena ZŠ, neboť víceletá gymnázia patří do soustavy oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání. Vzhledem k věku žáků na 1. stupni víceletého gymnázia uvádí GJW žáky v 

dotazníku jako žáky základní školy. 

 

Tabulka 4. Přehled výsledků dotazníkového šetření na ZŠ a SŠ (n=5) 

Název ZŠ a SŠ Žáci ZŠ Žáci SŠ ST Žáci Těl. Těl. (h) Hř. Hř. (h) Baz. Fit. Ten. Další   

SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA 45 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   

Gymnázium JW 238 442 4 98 1 0 3 0 0 1 0 2   

CM gymnázium, ZŠ a MŠ 73 239 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   

SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 83 78 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0   

RG a ZŠ města PV 500 300 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0   

Celkem 939 1076 4 98 6 1 6 0 1 1 0 2   

                            

Název ZŠ a SŠ Plán A I. st. A II. st. A SŠ SK Žáci LK Žáci P I. st. Žáci ŠSK Žáci Podm. 

SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA žádný 100% 100% 100% 1 – 3 10 0 0 pš 12 0 0 4 

Gymnázium JW žádný 100% 100% 100% 1 – 3 40 2 154 au 60 1 120 4 

CM gymnázium, ZŠ a MŠ žádný < 50% 100% 100% 4 – 6 40 3 70 au 48 1 7 5 

SŠ, ZŠ a MŠ Komenského dět. h. 100% 100% 100% 1 – 3 10 1 12 NE 0 0 0 4 

RG a ZŠ města PV žádný 100% 100% 100% 4 – 6 116 2 101 au 189 1 30 1 

Celkem           216 8 337   309 3 157 4* 

Vysvětlivky: * medián                           

 

Počet žáků 

Z údajů uvedených výše uvedenými školami v dotazníkovém šetření vyplývá, že na těchto 5 

školách studuje celkem 939 žáků ZŠ a 1 076 žáků středních škol.  

Počet žáků ZŠ se pohybuje od 45 (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA) do 500 (RG a ZŠ města PV). 
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Obrázek 11. Počet žáků ZŠ 

 

Počet žáků SŠ se pohybuje od 17 (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA) do 742 (Gymnázium JW), celkový 

počet žáků na těchto pěti školách je 2 015. 

Obrázek 12. Počet žáků SŠ 

 

Sportovní třídy 

Na školách se společnou ZŠ a SŠ je Gymnázium JW zařazeno do Školního vzdělávacího 

programu „Gymnázium se sportovní přípravou“. Čtyři sportovní třídy se zaměřením na 
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SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, PV Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, PV

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, PV SŠ, ZŠ a MŠ, Komenského 10, PV

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
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SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, PV Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, PV

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, PV SŠ, ZŠ a MŠ, Komenského 10, PV

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
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basketbal chlapců, volejbal dívek, cyklistiku, tenis, atletiku a plavání navštěvuje celkem 98 

studentů. 

 

Počet tělocvičen a venkovních hřišť 

Na školách se společnou ZŠ a SŠ je celkem 6 tělocvičen (z toho jedna s hledištěm na RG a ZŠ 

města PV), každá škola má minimálně jednu, na SŠ, ZŠ a MŠ Komenského jsou dvě. Celkový 

počet venkovních hřišť na školách se společnou ZŠ a SŠ je 6 (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA nemá 

žádné, Gymnázium JW uvádí 3 hřiště).  

Obrázek 13. Počet tělocvičen na společných ZŠ a SŠ 

 

Počet bazénů, fitness a tenisových kurtů 

Z hlediska vybavení škol se společnou ZŠ a SŠ uvádí pouze Gymnázium JW jedno fitness.  

 

Odborná kvalifikace vyučujících tělesné výchovy 

Odborná kvalifikace vyučujících TV na všech pěti školách se společnou ZŠ a SŠ je 100 % (s 

výjimkou 1. stupně ZŠ, kde CM gymnázium, ZŠ a MŠ uvádí aprobovanost menší než 50 %). 

 

Sportovní kroužky (SK) 

Tři ze škol se společnou ZŠ a SŠ uvádějí zapojení žáků v 1-3 SK, další dvě školy uvádějí 4-6 

SK, ve kterých je celkem 216 žáků. Celkem je na těchto školách do SK zapojeno 10,7 % 

z celkového počtu 2 015 žáků. Údaje jsou již blíže komentovány v části 2.4.1 a 2.4.2. 
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Tělocvičny 

SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, PV Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, PV

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, PV SŠ, ZŠ a MŠ, Komenského 10, PV

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
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Obrázek 14. Počet žáků SK 

 

Lyžařské kurzy (LK) 

Školy se společnou ZŠ a SŠ realizovaly ve š. r. 2016/2017 celkem 8 lyžařských kurzů 

(v počtu 0-3), nejvíce na CM gymnázium, ZŠ a MŠ (3), LK (z logických důvodů) nepořádá 

SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA. Celkový počet žáků na LK byl 337. 

 

Výuka plavání na I. stupni ZŠ 

Výuku plavání u žáků I. stupně ZŠ zajišťuje 1 škola prostřednictvím plavecké školy (pš), 

vlastní aprobovaní učitelé (au) zajišťují výuku plavání na 3 školách, 1 škola výuku 

nezajišťuje. Počet účastníků výuky plavání na ZŠ při středních školách byl ve š. r. 2016/17 

celkem 309 žáků. 

 

Školní sportovní kluby (ŠSK) při AŠSK 

Dle oficiálních údajů AŠSK (Výroční zpráva o činnosti, 2016) je v okrese Prostějov na ZŠ 22 

ŠSK, na SŠ 10 ŠSK, údaje o počtu ŠSK na školách se společnou ZŠ a SŠ je již zahrnuta 

v části 2.4.1 a 2.4.2.  

 

Prostorové podmínky na školách 

Výsledky hodnocení prostorových podmínek pro TV na školách se společnou ZŠ a SŠ 

(tabulka 7) ukázaly, že jedna škola považuje podmínky za výborné (Gymnázium JW), další 3 

z dotazovaných škol ovšem považují podmínky pouze za dostatečné a jedna škola (CM 
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RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2



27 

 

gymnázium, ZŠ a MŠ) hodnotí podmínky jako nedostatečné. Střední hodnota (medián) 

hodnocení prostorových podmínek pro realizaci TV na školách se společnou ZŠ a SŠ je tedy 4 

(nedostatečné podmínky), což dokládá značnou nespokojenost těchto škol s podmínkami pro 

výuku TV. Je nutno podotknout, že zřizovatelem středních škol, s výjimkou Reálného 

gymnázia a základní školy města Prostějova, není statutární město Prostějov. 

 

2.4.4 Magistrát statutárního města Prostějov 

Dotazník za Magistrát statutárního města Prostějov vyplnili kompetentní zaměstnanci Odboru 

školství, kultury a sportu. Dotazník byl zaměřen zejména na personální, materiální a finanční 

podporu sportu. 

 

1. Je na úřadu obce pracovník zabývající se oblastí sportu? 

ANO 

 

2. Zabývá se tento pracovník jen oblastí sportu? 

ANO 

 

3. Tento pracovník má nejvyšší dosažené vzdělání: 

SŠ 

 

4. Je ustanovena komise pro sport a tělovýchovu? 

ANO 

 

5. Komisi tvoří zástupci: 

Volenými členy komise jsou občané, navržení politickými subjekty zastoupenými 

v zastupitelstvu (např. zvolení zastupitelé, členové tělovýchovných jednot, zástupce 

Sportcentra DDM) 

 

6. Sport je v obci finančně podporován: 

Dotacemi, budováním a opravami sportovních zařízení 

 

7. Z rozpočtu obce jde na podporu sportu částka: 

do 10 % 
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Tabulka 5. Procentuální podíl podpory sportu z rozpočtu města Prostějov v letech 2013–2017  

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotace sport (mil.) 37,7 44,7 56,3 65,5 87,0 

Výdaje SMP (mil.) 789,2 764,2 819,6 817,9 955,6 

% 4,78 5,85 6,87 8,00 9,11 

 

Údaje v tabulce 5 dokumentují vzrůstající tendenci podpory sportu na území SMP a rovněž 

zvyšující se procentuální podíl na celkových výdajích města Prostějov. 

 

8. Jakou podporu sportu poskytuje MMP? 

Finanční, poradenskou, metodickou 

 

9. Z pohledu SMP je v oblasti sportu za důležitou považována/plánována 

výstavba/rekonstrukce (označte dle důležitosti číslem 1, 2, 3, atd.): 

 

1. sportovní hala* (2x výstavba) 

2. plavecký bazén (výstavba) 

3. zimní stadion (rekonstrukce) 

4. cyklostezky (propojení) 

5. dětská hřiště (výstavba/rekonstrukce) 

* haly budou sloužit zejména pro tyto sporty: florbal, házená, sálová kopaná, rekreační sporty 

 

10. Má obec zřízenou organizaci pro správu a údržbu majetku sportovních zařízení? 

ANO 

 

11. Vybavenost města Prostějov sportovním zařízením 

V následující tabulce je uveden celkový počet sportovních zařízení na území SMP včetně 

zařízení při ZŠ, SŠ a škol se společnou ZŠ a SŠ. Výsledky vycházejí údajů získaných v rámci 

dotazníkového šetření. Hala NSC (*) bude využívána členy sportovních oddílů TK Prostějov, 

VK Prostějov, BK BMC Orli, 1. SK Prostějov, dále školami a sportující veřejností. Otevřením 

NSC dojde k vyřešení zásadního problému s tréninkovými prostorami pro sportující mládež  

a rozvíjení sportovních talentů.  

 

 



29 

 

Tabulka 6. Struktura a počet sportovních zařízení v městě Prostějov (SMP) a při ZŠ a SŠ 

Vybavenost obce sportovním zařízením SMP ZŠ 

Víceúčelové sportovní plochy (veřejně přístupné) 15 19 

Venkovní hřiště/stadion (s hledištěm) 4  

Tělocvična (bez hlediště) 3 27 

Tělocvična/hala (s hledištěm) 2 1 

Fitness/posilovna 0 7 

Koupaliště/bazén (venkovní) 2 - 

Koupaliště/bazén (kryté) 1 1 

Zimní stadion 1 - 

Tenisové kurty 3 4 

Velodrom 1 - 

Dětská hřiště 57 - 

Dětské dopravní hřiště 1 - 

Dětské lanové centrum 1 - 

Bikrosová dráha 1 - 

Skatepark 1 - 

Workoutové hřiště 3 - 

Národní sportovní centrum (NSC)* 1 - 

 

12. Které jsou preferované sporty na území města Prostějov? 

S ohledem na dlouhodobou tradici, diváckou a mediální atraktivitu, stejně jako vysokou 

sportovní úspěšnost jsou v současné době Magistrátem města Prostějov považovány za 

preferované sporty:  

basketbal, fotbal, lední hokej, tenis a volejbal (řazeno abecedně).  
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3 FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR 

3.1 Finanční prostředky poskytované státem 

V souladu s tézemi uvedenými v materiálu MŠMT ČR Koncepce podpory sportu 2016–2025 

v kapitole 4.3 (Dotační politika) musí finanční podpora sportu cíleně směřovat k průměrné 

výši v zemích EU, snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní 

činnosti a snižovat tak nedostupnost sportu. Dále je třeba zajistit stabilitu financování pro 

možné plánování a rozvoj sportovních organizací. Majoritní výdaje jsou realizovány 

prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Tato částka je programově rozdělena na 

investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se zákonem o podpoře 

sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další finanční zdroje jsou čerpány  

z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR, které jsou určeny výhradně na 

podporu státní reprezentace. Snahou je cílově navyšovat objem prostředků na sport ze 

stávajících 0,3% na 1% státního rozpočtu (zdroj: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-

podpory-sportu-2016-2025). 

 

3.2 Finanční prostředky poskytované územními samosprávami 

Sport a pohybové aktivity občanů musí být samozřejmou součástí politiky, organizační a 

rozpočtové struktury krajů, stejně jako měst a obcí. Krajské samosprávy v návaznosti na 

Koncepci podpory sportu 2016-2025 a schválení novely zákona o podpoře sportu by měly 

zpracovávat vlastní krajské koncepce podpory sportu, které by zohledňovaly jejich významnou 

úlohu při finanční podpoře sportu zejména klubů, regionálních tréninkových akademií, 

sportovišť či sportovních událostí regionálního významu a sloužící k propagaci regionu. Kraje 

zpravidla nevlastní sportovní infrastrukturu a jejich dotace do sportu jsou asi třetinové oproti 

obvyklému průměru EU. Cílem je nasměrovat zájem krajů na propagaci zdraví prostřednictvím 

osvětových kampaní s využitím sportu a sportovních akcí. Důraz musí být kladen na celoživotní 

pohybové aktivity s pozitivním zdravotním účinkem a trvalejším vlivem na životní styl občanů. 

Kraje, města a obce jsou zároveň zodpovědné za financování sportovních zařízení a jejich 

činnost v oblasti sportu pro všechny a tuto zodpovědnost je potřeba jasně definovat.  

 

3.3 Finanční prostředky poskytované Olomouckým krajem 

Olomoucký kraj je významným poskytovatelem finanční podpory sportu, finanční prostředky 

na sport jsou každoročně přidělovány formou aktuálně vyhlášených dotačních programů. 

V roce 2017 se jednalo o dotace schválené Radou OK (ROK) a Zastupitelstvem OK (ZOK) 

v rámci těchto 6 programů:  
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Dotační programy schválené ROK 

(1) Program na podporu celoroční sportovní činnosti (DP1) 

(2) Program na podporu sportovních akcí (DP2) 

(3) Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže (DP3) 

 

Dotační programy schválené ZOK 

(4) Program na podporu celoroční sportovní činnosti (DP4)  

(5) Program na podporu sportovních akcí (DP5) 

(6) Dotace na získání trenérského vzdělání (DP6) 

 

Tabulka 7. Podpora sportu získané jednotlivými okresy OK v roce 2017 

Okres  DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 

Jeseník 0,490 0,055 0,070 0,500 0,250 0 

Olomouc 4,090 1,555 1,710 14,310 5,265 0,054 

Prostějov 1,960 1,085 0,605 10,150 0,400 0,012 

Přerov 1,375 0,735 1,030 6,215 0,350 0,013 

Šumperk 1,125 0,425 0,585 2,105 0,010 0,019 

 

Z tabulky 7 je zřejmé, že statutární město Prostějov získává z dotačních programů OK na 

podporu sportu významné finanční částky.  

 

Pro rok 2018 byly dotační programy inovovány takto:  

(1) Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji  

(2) Program na podporu sportu v Olomouckém kraji 

Podpora sportovních akcí 

Dotace na získání trenérské licence 

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje 

(3) Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji 

(4) Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého 

kraje 

(5) Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a 

tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji 
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3.4 Finanční prostředky poskytované statutárním městem Prostějov 

Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtů 

měst a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit problém obnovy, provozu a údržby sportovních 

zařízení a atypického vlastnického uspořádání (spolkových zařízení), které sice vychází z 

tradic, ale bez adekvátních prostředků na správu rozsáhlého majetku. Kromě infrastruktury 

pak města podporují tradičně místní kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny (zdroj: 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025). Finanční podpora sportu 

na úrovni obcí je nezbytným zdrojem rozvoje sportu na regionální úrovni a má oporu v § 6a 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. V tabulce 8 je 

uveden přehled finančních prostředků poskytovaných statutárním městem Prostějov (SMP) na 

rozvoj sportu v letech 2013–2017. 

 

Tabulka 8. Finanční prostředky poskytované na podporu sportu SMP 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Sportovní činnost (dotace) 11 602 800 14 572 000 16 087 250 16 942 657 16 016 000 

2. Marketinkové smlouvy 0 4 235 000 7 865 000 10 535 000 13 142 900 

3. Stavební dotace (celkem) 4 300 000 1 800 000 900 000 3 540 071 11 680 000 

z toho dotace (ne v majetku SMP) 3 300 000 1 800 000 900 000 352 442 5 680 000 

z toho dotace (v majetku SMP) 1 000 000 0 0 3 178 629 6 000 000 

4. Investice a opravy sportovišť 4 007 898 7 621 121 12 745 162 14 126 599 22 335 327 

5. Provozní náklady (fot. stadion) 1 055 304 1 658 116 1 268 068 1 723 110 2 170 475 

6. Služby (zimní st., lázně) 9 962 180 10 049 649 10 083 635 10 562 346 10 595 000 

7. Sportcentrum DDM 6 826 170 4 752 980 7 393 000 8 019 890 11 095 253 

8. Dotace na sport celkem 37 754 352 44 688 866 56 342 115 65 449 673 87 034 955 

9. Dotace na činnost celkem 29 446 454 35 267 745 42 696 953 47 783 003 53 019 628 

10. Stavební dotace (3+4) 8 307 898 9 421 121 13 645 162 17 666 670 34 015 327 

11. Celkové výdaje města 7 89 203 252 764 223 225 819 625 724 817 911 889 955 625 188 

12. Poměr výdaj sport/město  4,78% 5,85% 6,87% 8,00% 9,11% 

 

Přehled položek finanční podpory sportu statutárním městem Prostějov (SMP) v letech 2013–

2017 uvedený v tabulce 8 je východiskem pro tvorbu akčního plánu rozvoje sportu včetně 

určení prostředků z rozpočtu města Prostějova. Pro lepší vhled do jednotlivých položek jsou 

některé z nich prezentovány v grafické podobě a komentovány. 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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Obrázek 15. Dotace na podporu sportu na území SMP v letech 2013–2017 (dílčí položky) 

 

Z obrázku 15 je zřejmé, že finanční dotace mají u většiny položek v letech 2013–2017 

vzestupný charakter. To svědčí o skutečnosti, že podpoře sportu je Magistrátem statutárního 

města Prostějov věnována rok co rok větší pozornost.  

Obrázek 16. Celkové dotace na sport na území SMP v letech 2013–2017 

 

Celkový objem finančních prostředků na podporu sportu vzrostl v součtu všech položek 

z částky 37 754 352 Kč (2013) na 87 034 955 Kč (2017) o 56,6 %, tedy 2,3krát (obrázek 2). 

V období 2013–2017 nejvíce vzrostly dotace na investice a opravy sportovišť (položka 4), a 
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to ze 4 007 898 Kč (2013) na 22 335 327 Kč (2017), tedy o 82 %. Významně vzrostly rovněž 

stavební dotace (položka 3) na sportovní zařízení ze 4 300 000 Kč (2013) na 11 680 000 Kč 

(2017), tedy o 63,2 % a to jak na zařízení v majetku města, tak i na zařízení, která nejsou 

v majetku města, ale jsou využívána občany SMP. Rovněž celkový nárůst dotací na sportovní 

činnost (položka 9) o 44,5 % je značný (z 29 446 454 Kč na 53 019 628 Kč).  

Význam, který statutární město Prostějov přikládá podpoře sportu, je zřejmý také  

z obrázku 17. Poměr výdajů na sport vzhledem k celkovým ročním výdajům SMP (položka 

12) se zvýšil ze 4,78 % (2013) na 9,11 % (2017).  

Pro srovnání uveďme poměr výdajů v roce 2013 v sousedních městech (Olomouc 11,3 %, 

Přerov 7,8 %) a v městech s podobným počtem obyvatel (Jablonec n. N. 4,8 %, Mladá 

Boleslav 8,1 %. Chomutov 10,9 %, zdroj http://www.rozpocetobce.cz/). 

 

Obrázek 17. Poměr výdajů na sport k celkovým výdajům SMP v letech 2013–2017 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že objem prostředků poskytovaných z rozpočtu statutárního 

města Prostějov (SMP) na podporu sportu se v průběhu let 2013–2017 se významně zvyšoval. 

Je otázkou pro politickou reprezentaci SMP, zda by v budoucnu prostředky na sport neměly 

být rozdělovány prostřednictvím dotačních programů. Uvedené dotační programy by mohly 

navazovat na strukturu dotačních programů MŠMT a Olomouckého kraje a vycházet jak ze 

strategických oblastí uvedených v části 4.1 Strategie rozvoje sportu, tak i z kapitoly 5 Akční 

plán rozvoje sportu. 
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II SYNTETICKÁ ČÁST 

4 Východiska pro Plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

Syntetická část Plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) velmi úzce navazuje 

na předchozí analytické materiály a dále je rozpracovává. 

 

Postavení tělovýchovy a sportu ve společnosti 

V kontextu koncepčních materiálů prezentovaných v části I lze postavení tělovýchovy a 

sportu ve společnosti chápat jako: 

a) prostředek aktivního využití volného času, 

b) nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů, 

c) společenský fenomén, 

d) ekonomický fenomén. 

 

Východiska pro formulování strategie rozvoje sportu v SMP 

1. Sport a volnočasové aktivity jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů 

(chápáno ve smyslu tělesném, psychickém a sociálním). 

2. Sport a volnočasové aktivity jako prostředek aktivního využití volného času (součást tzv. 

nespecifické primární prevence). 

3. Sport a volnočasové aktivity jako společenský fenomén. 

4. Sport a volnočasové aktivity jako ekonomický fenomén. 

5. Analýza stavu finanční podpory tělovýchovy a sportu. 

6. Analýza stavu školního prostředí pro realizaci tělovýchovných a volnočasových aktivit. 

7. Analýza názorů pracovníků Magistrátu SMP na personální, materiální a finanční podporu 

sportu. 

 

4.1 Strategie rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

 

Strategie rozvoje tělovýchovy a sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) je orientována na 

dosažení dynamického rozvoje v blízkém časovém horizontu. Vize rozvoje tělovýchovy a 

sportu v SMP vychází z principů regionální politiky České republiky a Evropské unie a 

reflektuje koncepční přístupy definované v „Evropské chartě sportu“ a „Koncepce podpory 

sportu 2016–2025“.  
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4.1.1 Užší pojetí strategie 

Statutární město Prostějov je z pohledu nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro 

občany aktivním a atraktivním městem s dlouhodobou tradicí. 

 

Střednědobé návrhy a záměry statutárního města Prostějov: 

a) podporovat růst počtu sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro 

aktivní využití volného času, 

b) podporovat růst počtu sportovců na úrovni závodního sportu (vrcholového a 

výkonnostního), 

c) podporovat specifické a lokální sportovní tradice, 

d) podporovat potřebu podpory a vytváření podmínek pro navazování vzájemně prospěšné 

spolupráce mezi kompetentními pracovníky municipality, politiky, občanskými 

sdruženími a dalšími potenciálními partnery, jako například se soukromými podnikateli, 

se sdělovacími prostředky a podobně, 

e) trvale zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity dětí, mládeže a handicapovaných osob, 

f) podporovat a pomáhat sportovním organizacím, které budou připraveny pomoc využít 

v dlouhodobém horizontu, 

g) podporovat práci dobrovolných pracovníků a rozvíjet podmínky pro jejich práci.  

 

Ukazatele sledování dosaženého stavu: 

a) počet sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro aktivní využití 

volného času, 

b) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci podpory závodního a mládežnického 

sportu, 

c) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci podpory volnočasových sportovních 

aktivit dětí, mládeže a handicapovaných osob, 

d) výše poskytnutých finančních prostředků dle pravidel pro čerpání neinvestičních 

finančních příspěvků poskytovaných Radou města Prostějov, 

e) podíl práce dobrovolných pracovníků v oblasti sportu. 

 

4.1.2 Širší pojetí strategie 

Dlouhodobé návrhy a záměry statutárního města Prostějov: 

a) povzbuzovat mladé lidi a vést je k rozvíjení pozitivního postoje k účasti na sportovní a 

volnočasové aktivitě, a tím budovat základy pro jejich celoživotní pohybovou aktivitu, 
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b) podporovat a rozvíjet smysl pro dobrovolnou práci a dobrovolná hnutí, zejména 

vytvářením příznivých podmínek pro činnost dobrovolných sportovních organizací, 

c) podporovat postavení sportu jako plnohodnotné složky sociální struktury a jako klíčového 

faktoru veřejné praktické politiky, zvláště ve sféře sociální, ekonomické a zdravotní, 

d) chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu, jakož i lidskou důstojnost a bezpečnost 

těch, kteří se sportovních činností účastní, 

e) podporovat školy při zajišťování bezpečného a zdravotně nezávadného prostředí pro 

realizaci tělesné výchovy, závodního a rekreačního sportu v jejich prostorách, 

f) vytvářet na území SMP podmínky pro rozvoj společenských vztahů a napomáhat 

socializaci a kultivaci osobnosti. 

 

Ukazatele sledování dosaženého stavu: 

a) počet zúčastněných mladých lidí na sportovních a volnočasových aktivitách, 

b) podíl práce dobrovolných pracovníků a dobrovolných hnutí v oblasti sportu, 

c) výše poskytnutých finančních prostředků projednaných v Komisi sportovní a schválených 

orgány města Prostějov, 

d) výše poskytovaných finančních příspěvků v oblasti sportovní činnosti,  

e) výše poskytnutých finančních prostředků školám v SMP na zajišťování bezpečného a 

zdravotně nezávadného prostředí pro realizaci tělesné výchovy, závodního a rekreačního 

sportu. 

 

4.2 Cíle rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

Základní cíle rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) vycházejí z oblastí strategie 

rozvoje a z analýzy současného stavu (viz část I.). 

 

4.2.1 Dlouhodobé cíle 

Dlouhodobé cíle SMP v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu: 

A. Otevření vybraných škol široké veřejnosti a vytvořit tak z nich „volnočasová centra“ 

pro seberealizaci všech věkových skupin obyvatel. 

Zdůvodnění: splněním dojde k zapojení široké veřejnosti (napříč věkovými a sociálními 

skupinami) do pravidelné aktivity sportovního volnočasového charakteru. Sportovní aktivity 

se stanou prostředkem socializace a kultivace obyvatel na území SMP. 

B. Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných specifických 

prostředků, a to ve spolupráci se školními a sportovními organizacemi atd. 
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Zdůvodnění: splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o sportovní a 

volnočasovém aktivity. 

C. Zabezpečení kvalitních podmínek personálních, prostorových a materiálních pro 

provádění sportovních aktivit na školách a ve sportovních klubech.  

Zdůvodnění: splněním dojde k identifikaci a rozvoji talentů (např. ve sportovních třídách, 

klubech atd.), k profilaci a zvýšení odbornosti trenérů, zlepšení materiálního, prostorového a 

ekonomického zabezpečení, zvýšení informovanosti o potencionálních finančních zdrojích 

atd.). 

D. Vytvoření koncepce a integrovaného systému organizace, řízení sportu a 

volnočasových aktivit, včetně podmínek pro realizaci tohoto systému. 

Zdůvodnění: splněním bude dosaženo stabilního, koncepčního a veřejností respektovaného 

prostředí pro realizace sportovních aktivit. 

E. Prezentace spolků pracujících v oblasti sportu. 

Zdůvodnění: každoročním poskytnutím možnosti prezentovat nabídku akcí spolků působících 

v oblasti sportu bude informována široká veřejnost. 

F. Vyhlašování ankety „Sportovec města Prostějov“. 

Zdůvodnění: každoročním vyhlášením nejlepších sportovců SMP budou oceněni všichni, kteří 

svými sportovními výkony zvyšují prestiž a zviditelnění SMP v celostátním, resp. světovém 

měřítku a jsou vzorem pro mládež. 

G. Podpora vrcholového sportu. 

Zdůvodnění: na území statutárního města Prostějov vykazují dlouhodobou tradici, diváckou a 

mediální atraktivitu, stejně jako vysokou sportovní úspěšnost zejména tyto sporty: fotbal, 

basketbal, lední hokej, tenis a volejbal (řazeno abecedně). Uvedené sporty jsou z důvodu 

nadstandardní reprezentace města Prostějov zařazeny mezi sporty preferované.  

 

Indikátory plnění dlouhodobých cílů: 

a) podpora infrastruktury sportu (investice, koncepce výstavby, rekonstrukce), 

b) inovace a rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit, 

c) zvyšování úrovně služeb ve sportovní oblasti, 

d) iniciace a podpora zvyšování odborné úrovně pracovníků ve sportovní oblasti, 

e) využívání nástrojů marketingu a marketingové komunikace, 

f) v rámci plánu rozvoje sportu zvyšovat provázanost mezi jednotlivými subjekty (školství, 

sportovní aktivity, kulturní aktivity, zdravotnictví, policie, sociální odbor, cestovní ruch, 

podnikatelská sféra, případně další). 
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4.2.2 Střednědobé a krátkodobé cíle 

V následující tabulce jsou uvedeny návrhy cílů rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

(SMP) ve střednědobém a krátkodobém horizontu. 

 

Tabulka 9. Návrh střednědobých a krátkodobých strategických cílů 

Oblasti strategie Střednědobé cíle (do 2022) Krátkodobé cíle (do 2020) 

A. Infrastruktura sportu Podpora investic do 

infrastruktury sportu v SMP.  

Rozšíření a zvýšení kapacit 

sportovních zařízení. 

Zkvalitnění podmínek pro 

rozvoj školního, závodního a 

rekreačního sportu. 

B. Nabídka sportovních 

aktivit 

Rozšíření spektra nabídky 

sportovních tříd a zvýšení 

počtu žáků. 

Podpora aktivního trávení 

volného času pro mládež. 

Podpora nabídky a aktivit pro 

seniorskou populaci. 

Podpora systému identifikace 

talentů a podmínek pro jejich 

rozvoj. 

Rozšíření nabídky volného 

užívání sportovišť v majetku 

SMP. 

C. Kvalita služeb v oblasti 

sportu 

Podpora růstu kvality služeb 

v oblasti sportu. 

Podpora realizace vzniku 

komplexního informačního 

systému v oblasti 

rekreačního sportu a jeho 

propojení s informačním 

systémem v cestovním ruchu. 

Vybudování sportovních 

zařízení dostupných pro 

handicapované občany 

Příprava principů jednotného 

orientačního systému 

v oblasti sportu a jeho 

propojení s cestovním 

ruchem v regionu. 

Podpora bezbariérových 

úprav zařízení a rozšíření 

nabídky aktivit pro 

handicapované občany.  

Rozšíření a propojení 

cyklostezek a podpora 

doprovodných aktivit a 

služeb v jejich blízkosti. 

D. Rozvoj lidských zdrojů v 

oblasti tělovýchovy a sportu 

Podpora vzdělávání 

dobrovolných i 

profesionálních pracovníků 

v oblasti sportu. 

Vytváření podmínek pro 

zvyšování počtu 

podnikatelských subjektů ve 

sportu. 

Podpora zvyšování povědomí 

o zdravotním a sociálním 

významu sportu mezi 

veřejností. 

Připravit analýzu potřeb 

pracovníků v tělovýchově a 

sportu. 

Příprava projektů další 

vzdělávání pracovníků ve 

školních sportovních klubech 

a centrech volného času. 

Podpora rozvoje 

informačních technologií v 

oblasti vzdělávacích 

programů v oblasti sportu. 
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5 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPORTU V STATUTÁRNÍM MĚSTĚ PROSTĚJOV 

Akční plán je přehledem konkrétních aktivit statutárního města Prostějov (SMP) v oblasti 

sportu na období 2018–2022, které vycházejí ze stanovených střednědobých záměrů, návrhů a 

cílů. Struktura akčního plánu vychází z členění podle časového horizontu a podle jednotlivých 

oblastí. Pro každé opatření a každý dílčí projekt bude určen garant a časový horizont 

realizace.  

 

Tabulka 10. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 1 

Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

Strategická oblast č. 1 Neinvestiční podpora výkonnostního a mládežnického 

sportu v statutárním městě Prostějov 

Název opatření Dotace na podporu celoroční činnosti sportovních 

subjektů 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Sportovní subjekty na území SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty - 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Opatření je zaměřeno na zabezpečení a zkvalitnění 

podmínek pro provozování sportovních aktivit na území 

SMP, zejména v oblasti výkonnostního a mládežnického 

sportu. Opatřením je řešena podpora celoroční činnosti 

sportovních subjektů se sídlem na území SMP.  

Cílové skupiny Sportovní subjekty na území SMP 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 10-14 mil. Kč ročně 
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Tabulka 11. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 2 

Strategická oblast č. 2 Neinvestiční podpora výkonnostního a mládežnického 

sportu v statutárním městě Prostějov 

Název opatření Dotace na podporu významných sportovních akcí 

Předkladatel Statutárním město Prostějov (SMP) 

Žadatel Sportovní subjekty na území SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty - 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Opatření je zaměřeno na podporu a zkvalitnění 

podmínek pro pořádání významných sportovních akcí 

v SMP Prostějov. Jedná se o finanční příspěvky 

poskytované zejména na organizaci sportovních akcí 

celorepublikového nebo mezinárodního charakteru.  

Cílové skupiny Sportovní subjekty na území SMP Prostějov 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 1 500 000 - 2 000 000 Kč ročně 
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Tabulka 12. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 3 

Strategická oblast č. 3 Podpora rozvoje vrcholového sportu v statutárním městě 

Prostějov 

Název opatření Dotační podpora vrcholových sportovních oddílů 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Sportovní subjekty na území SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty - 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Opatření je zaměřeno na komplexní zabezpečení 

podmínek pro rozvoj vrcholového sportu v SMP. 

Účelem poskytnutí finančního příspěvku bude částečná 

úhrada nákladů souvisejících s celoroční sportovní 

činností vybraných sportovních subjektů – účastníků 

nejvyšších celorepublikových soutěží nebo soutěží 

mezinárodního charakteru.  

Cílové skupiny Sportovní subjekty, sportovci  

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 4-5 mil. Kč ročně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabulka 13. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 4 

Strategická oblast č. 4 Podpora investičních akcí určených pro sportovní areály 

v statutárním městě Prostějov (nejsou v majetku SMP) 

Název opatření Dotace na rekonstrukci, modernizaci a obnovu 

sportovních areálů 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Sportovní subjekty na území SMP 

Garant Odbor rozvoje a investic 

Spolupracující subjekty - 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Opatření je zaměřeno především na podporu 

rekonstrukce, modernizace a obnovu sportovních areálů 

umožňujících pořádání významných mezinárodních akcí. 

Výstupem bude zvýšení počtu sportovních areálů 

s perspektivou realizace akcí typu mistrovství republiky, 

mistrovství Evropy případně i mistrovství světa na území 

SMP. Pořadatelstvím a podporou těchto akcí se zvýší 

prestiž SMP 

Cílové skupiny Sportovci a sportovní subjekty na území SMP 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 3-4 mil. Kč ročně 
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Tabulka 14. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 5 

Strategická oblast č. 5 Podpora rozvoje rekreačního sportu v statutárním městě 

Prostějov 

Název opatření Dotace na podporu sportovních akcí a činností v oblasti 

rekreačního sportu 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Sportovní subjekty na území SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty   

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Opatření je zaměřeno především na podporu realizace 

sportovních akcí a činností zaměřených na oblast 

rekreačního sportu na území SMP. Cílem je zvýšení 

počtu mládeže i dospělých aktivně zapojených do 

rekreačních sportovních aktivit.  

Cílové skupiny Sportovci a sportovní subjekty na území SMP 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 400-600 000 Kč ročně 
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Tabulka 15. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 6 

Strategická oblast č. 6 Podpora sportu zdravotně postižených v statutárním 

městě Prostějov 

Název opatření Dotace sportovců a klubů zdravotně postižených 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Zdravotně postižení sportovci, sportovní kluby 

zdravotně postižených na území SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty   

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Sport zdravotně postižených sportovců a samotní 

sportovci jsou SMP dlouhodobě podporováni stejně jako 

významné akce zdravotně postižených sportovců na 

území SMP. 

Cílové skupiny zdravotně postižení sportovci, sportovní kluby zdravotně 

postižených 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 10-30 000 Kč ročně  
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Tabulka 16. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 7 

Strategická oblast č. 7 Podpora školní tělesné výchovy na základních školách a 

školských zařízeních v statutárním městě Prostějov 

Název opatření 
Dotace sportovních kroužků na ZŠ 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Základní školy a školská zařízení zřizovaná SMP 

Garant Odbor školství, kultury a sportu 

Spolupracující subjekty ZŠ na území SMP 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika Na území SMP působí v současné době na ZŠ přes 30 

sportovních kroužků a 10 Školních sportovních klubů 

registrovaných v AŠSK, v kterých je sdruženo kolem 600 

členů. Podpora sportovních aktivit dětí, které nejsou 

organizované v tělovýchovných klubech, je významnou 

prioritou SMP. 

Cílové skupiny Žáci základních škol 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 300-500 000 Kč ročně 
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Tabulka 17. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 8 

Strategická oblast č. 8 Podpora sportovní infrastruktury v majetku statutárního 

města Prostějov 

Název opatření Modernizace, obnova a budování sportovních zařízení při 

školách zřizovaných statutárním městem Prostějov 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel Základní školy a školská zařízení zřizovaná SMP 

Garant Odbor rozvoje a investic 

Spolupracující subjekty - 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika 

Opatření má přispět k významnému zlepšení kvality 

sportovních zařízení, ve kterých jsou školní sportovní a 

tělovýchovné aktivity provozovány. SMP bude finančně 

podporovat modernizaci, obnovu a budování sportovních 

zařízení v majetku SMP. 

Cílové skupiny Žáci škol, sportovci a ostatní obyvatelé SMP využívající 

sportovní zařízení 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 7-9 mil. Kč ročně 
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Tabulka 18. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov – strategická oblast č. 9 

Strategická oblast č. 9 Podpora sportovní infrastruktury na území statutárního 

města Prostějov 

Název opatření 

Podpora sportovní infrastruktury související s cestovním 

ruchem (cyklostezky, cyklobus, běžeckých trasy, atd.) 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel - 

Garant SMP 

Spolupracující subjekty Subjekty vlastnící sportovní infrastrukturu 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika SMP bude podporovat modernizaci, obnovu a budování 

specifické sportovní infrastruktury související s rozvojem 

cestovního ruchu v regionu. Rozvoj sportovní 

infrastruktury přispěje k rozšíření možností sportovních 

aktivit na území SMP a tím i k rozvoji cestovního ruchu. 

Mimo vlastní finanční prostředky SMP budou další 

prostředky získávány ze strukturálních fondů EU, z 

dotačních titulů Olomouckého kraje a ze státního 

rozpočtu.  

Cílové skupiny Obyvatelé SMP, turisté 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 10-12 mil. Kč/rok 
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Tabulka 19. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov - strategická oblast č. 10 

Strategická oblast č. 10 Propagace a popularizace tělovýchovy a sportu v 

statutárním městě Prostějov 

Název opatření Vyhlašování ankety SPORTOVEC města Prostějov 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel   

Garant Komise sportovní Rady města Prostějov 

Spolupracující subjekty Marketingová agentura, sportovní kluby  

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika SMP bude na základě výsledků ankety „SPORTOVEC 

města Prostějov“ každoročně oceňovat nejúspěšnější 

sportovce a kluby ve 12 kategoriích (sportovec, talent, 

tým, mládežnický tým, trenér, trenér mládeže, 

neprofesionální sportovec, sportovní událost, síň slávy, 

cena komise, cena fair play, sportovní hvězda 

prostějovských medií).  

Cílové skupiny Sportovci, sportovní týmy, trenéři 

Časový horizont plnění 2018–2022 

Finanční plán 70-90 000 Kč ročně 
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Tabulka 20. Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov - strategická oblast č. 11 

Strategická oblast č. 11 Propagace a popularizace tělovýchovy a sportu 

Název opatření Mediální podpora sportu 

Předkladatel Statutární město Prostějov (SMP) 

Žadatel - 

Garant SMP 

Spolupracující subjekty Sportovní subjekty na území SMP 

Územní rozsah území SMP 

Stručná charakteristika SMP bude sport na svém území mediálně podporovat 

zveřejňováním pořádaných sportovních akcí, sportovních 

výsledků a úspěchů prostřednictvím oficiálních 

webových stránek. Vybrané sportovní události mohou být 

podpořeny také vydáním oficiální tiskové zprávy, 

vytvořením billboardů, spoluprací s místními 

rozhlasovými stanicemi, regionálními televizemi či 

tiskem. Uvedené aktivity by měly sloužit maximální 

informovanosti obyvatel kraje a turistům o možnostech 

sportovního vyžití na území SMP.  

Cílové skupiny Sportovci, sportovní kluby, obyvatelé SMP, turisté 

Časový horizont plnění 2018–2022 
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6 ZÁVĚRY 

Předkládaný Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 (dále jen Plán rozvoje 

sportu) je zásadním strategickým dokumentem vycházejícím z požadavků zákona č. 115/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších uvedených materiálů. Předkládaný Plán rozvoje 

sportu vychází zejména z nových koncepčních, právní a strategických dokumentů vzniklých 

na úrovni státu, krajů a obcí. V Plánu rozvoje sportu jsou zakomponovány nové právní normy 

a metodické návody k programové podpoře komplexního rozvoje tělesné výchovy a sportu 

v rámci České republiky. V Plánu rozvoje sportu jsou reflektovány koncepční a metodické 

materiály Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), Českého olympijského 

výboru (dále ČOV), České unie sportu (dále ČUS) a Evropské unie (dále EU). 

Plán rozvoje sportu se ve třech částech (analytické, syntetické a v akčním plánu rozvoje) 

zabývá nejprve přehledem základních dokumentů Evropské unie a České republiky 

dotýkajících se koncepce, organizace a financování vývoje sportu a volnočasových aktivit 

obecně. Významnou částí Plánu rozvoje sportu jsou výsledky dotazníkových šetření 

realizovaných na základních školách a středních školách SMP, které přinesly významné 

podněty. V syntetické a návrhové části Plánu rozvoje sportu jsou definovány východiska, 

strategie a cíle rozvoje tělovýchovy a sportu v SMP umožňující formulaci jedenácti 

základních strategických oblastí Akční plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov do 

roku 2022.  

Na aktualizaci Plánu rozvoje sportu se podíleli odborníci ze spolku Sport a věda, experti 

z univerzitního prostředí a pracovníci Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Prostějov.  

 

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 schválilo Zastupitelstvem města 

Prostějov na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 usnesením č. ……………… 
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8 PŘÍLOHY 

 

1. Dotazník pro Základní školy a Střední školy na území SMP 

 

Položky k vyplnění Vyplnit Poznámky, 

připomínky 

Škola (oficiální název)   

Typ školy 

ZŠ Ano/Ne  

SŠ Ano/Ne  

Věková struktura žáků 

Žáci ZŠ (počet)   

Žáci SŠ (počet)   

Sportovní třídy (počet)   

Počet žáků ve sportovních třídách celkem    

Třídy s rozšířenou výukou TV (počet)   

Počet žáků v třídách s rozšířenou výukou TV 

celkem 

  

Sportovní zařízení (vlastní, případně majetek svěřený zřizovatelem do užívání): 

Tělocvična (bez hlediště, počet) Počet Poznámky 

Krytá hala (sportovní zařízení skládající se ze 

sportovní plochy a hlediště, počet) 

  

Víceúčelové venkovní sportovní hřiště bez hlediště 

(počet) 

  

Stadion (venkovní sportovní zařízení skládající se 

ze sportovní plochy a plochy pro diváky, počet) 

  

Bazén (počet)   

Fitness centrum, posilovna (počet)   

Tenisové kurty (počet)   

Jiná sportovní zařízení (vyjmenovat která)   

Plánujete výstavbu: (vyznačit) Tělocvičny 

Sportovní haly 

Bazénu 

Venkovního hřiště 

Zimního kluziště 

Dětského hřiště 

jinou 

 

Jak jsou vyučující TV na vaší škole aprobování? 

Na I. stupni ZŠ: Méně než 50 % 

51-70 % 

71-90 % 

100 % 

Poznámky 

Na II. stupni ZŠ: Méně než 50 % 

51-70 % 

71-90 % 

100 % 

 

Na SŠ: Méně než 50 % 

51-70 % 

71-90 % 

100 % 
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Organizuje škola zájmové sportovní kroužky (kolik)? 

 neorganizuje 

1-3 

4-6 

7 a více 

 

Počet žáků v zájmových sportovních kroužcích 

celkem. 

  

Lyžařské kurzy za školní rok (počet)   

Počet účastníků lyžařských kurzů ve školním roce 

celkem 

  

Výuka plavání na I. stupni ZŠ je-li realizovaná: 

 Plaveckou školou 

Aprobovaným 

učitelem 

Neaprobovaným 

učitelem 

 

Počet účastníků výuky plavání ve školním roce 

2017/18 celkem 

  

Má škola školní sportovní klub při AŠSK (Asociace 

školních sportovních klubů)? 

Ano / Ne  

Počet členů školního sportovního klubu při AŠSK   

Prostorové podmínky pro realizaci tělovýchovného 

procesu 

Ideální/  

Dobré/  

Dostatečné/ 

Nedostatečné 
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2. Dotazník 2 (obce) 

Obec Prostějov Poznámky 

1. Je na úřadu obce pracovník zabývající se oblastí 

sportu? 

Ano/Ne  

2. Zabývá se tento pracovník jen oblastí sportu? Ano/ne  

3. Tento pracovník má nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ (tělovýchovné) 

VŠ, SŠ, ZŠ 

 

4. Je ustanovena komise pro sport a tělovýchovu? Ano/Ne  

5. Komisi tvoří zástupci TJ, škol, obce, ostatní  

6. Sport je v obci finančně podporován formou Grantů 

Investic na budování a 

opravy 

Výhodným 

pronájmem zařízení 

Bezplatným užíváním 

zařízení 

Není podporován 

 

7. Z rozpočtu obce jde na podporu sportu částka:  do 5 % 

do 10 % 

do 15 % 

více 

 

8. Jakou podporu sportu poskytuje obec? Koncepční 

Finanční 

Poradenskou 

Jinou  

 

9. Z pohledu obce je v oblasti sportu za důležitou 

považována výstavba/rekonstrukce (označte dle 

důležitosti číslem 1, 2, 3, atd.): 

Tělocvičny 

Sportovní haly 

Bazénu/akvaparku 

Zimního stadionu 

Dětského hřiště 

Cyklostezek 

 

10. Má obec zřízenou organizaci pro správu a údržbu 

majetku sportovních zařízení? 

Ano/Ne  

11. Vybavenost obce sportovním zařízením (v majetku) Počet  

Víceúčelové sportovní plochy (veřejně přístupné)   

Venkovní hřiště/stadion (s hledištěm)   

Tělocvična (bez hlediště)   

Tělocvična/hala (s hledištěm)   

Koupaliště/bazén (venkovní)   

Koupaliště/bazén (kryté)   

Zimní stadion   

Tenisové kurty   

Velodrom   

Dětská hřiště   

Dětské dopravní hřiště   

Dětské lanové centrum   

Bikrosová dráha   

Skatepark   

Workoutové hřiště   

12. Které jsou preferované sporty na území obce? (vyjmenovat)  
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