Spolupráce školy s klubem Piráti Chomutov

ZŠ Chomutov, Hornická 4387 velmi úzce spolupracuje s hokejovým klubem Piráti
(dříve VTŽ, KLH Chomutov) už od otevření školy v roce 1973. Mladí hráči jsou
systematicky soustředěni na jedné základní škole. Zde je vyučovací režim
přizpůsoben tréninkovým požadavkům klubu. Škola se pak mezi ostatními
školami v regionu i na veřejnosti profiluje svým sportovním zaměřením.
Hlavním cílem této dlouhodobé spolupráce je nalezení rovnováhy mezi školou a
sportem. Vzdělání musí bezpodmínečně být nedílnou součástí života každého
sportovce. Uvědomuje si to celý realizační tým mládeže chomutovských Pirátů v
čele s šéftrenérem mládeže Mgr. Petrem Jírou. Trenéři jednotlivých ročníků jsou
také v úzkém kontaktu s třídními učitelkami.
Hlavní osobou za klub Piráti Chomutov v komunikaci mezi školou a
chomutovským hokejovým klubem je Martin Pašek, který vykonává práci
koordinátora pro školní záležitosti a je současně provozním manažerem a
sekretářem klubu. Jeho úkolem je zajistit, aby hokejisté neměli studijní potíže a
aby studium co nejméně kolidovalo se sportem. Obě tyto věci jsou totiž pro život
hokejisty nepostradatelné.
Škola sportovcům nabízí ve spolupráci s klubem ty nejlepší podmínky, které si
pro svůj rozvoj mohou představit. K dispozici jim jsou všechna sportoviště
v
areálu školy a využití jejich času určuje speciální rozvrh hodin. Ten od šestého
ročníku obsahuje hned pět vyučovacích hodin vyhrazených tělesné výchově, z
nichž dvě probíhají ve škole v tělocvičně a bazénu, kde se rozvijí pohybová
všestrannost. Další hodiny se uskutečňují na ledě zimního stadionu. Pro kvalitní
hokejový růst jsou potřebné i dvoufázové tréninky, které speciální rozvrh hodin
neopomíjí. Na správnost průběhu hodin tělesné výchovy dohlíží Mgr. Jaroslav
Hejcman. Je dlouholetým učitelem tělesné výchovy hokejových tříd na škole a
zároveň trenérem mládeže. Logicky se stal jakýmsi zprostředkovatelem kontaktu
mezi školou a hokejovým klubem. Má na starosti i dopravní komunikaci mezi
školou, klubem a dopravcem, aby se dal náročný program nabitý tréninky se

školním vyučováním vůbec skloubit. Neprodleně po skončení výuky nebo
tréninku je ke škole či zimnímu stadionu přistaven autobus, který mladé
hokejisty odveze na stadion nebo ráno do školy. Žáci tím ušetří desítky minut,
které realizační tým umí beze zbytku využít pro zvýšení kvality samotné
tréninkové jednotky.
Chomutovský hokejový klub má obrovský potenciál, který tkví právě v jeho
mládeži. Na úspěších mládežnických kategorií z posledních let má velký podíl i
základní škola. Je to důkaz, že úzká spolupráce mezi školou a klubem úspěšně
funguje.
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