
ŠKOLKY  
V  POHYBU  



ÚVOD

dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil florbalový oddíl FBC 
Liberec a sportovní projekt pro mateřské školy, který v současné 
chvíli klub nabízí.

Věříme, že vztah ke sportu a lásku k pohybu je nutné budovat už od 
útlého věku, a proto jsme se rozhodli propojit náš klub s mateřskými 
školami. 

Vážení ředitelé a ředitelky mateřských škol, 

Na začátku roku 2021 jsme se rozhodli, že všechny své nabyté 
zkušenosti budeme chtít sdílet s mateřskými školami v Liberci a 
blízkém okolí. Naším cílem je dokázat, že sport lze dělat zábavnou a 
herní formou. 

Florbalový oddíl prošel v krátké minulosti velkým vývojem, který 
dospěl až do fáze naplnění všech chlapeckých i dívčích kategorií. 
Postupem času jsme přešli z direktivního tréninku na trénování 
formou her, kdy klademe velký důraz na spolupráci mezi hráči - 
trenéry - rodiči. 

V rámci následující nabídky předkládáme základní formy možné 
budoucí spolupráce. Nebráníme se přípravě sportovních aktivit 
přímo na míru.   



NABÍDKA

Školky navštěvujeme v průběhu roku. Venkovní program 
organizujeme v měsících květen - červen a září - říjen. Vše 
záleží na domluvě. 

Pro děti jsme schopni přichystat sportovní program v 
tělocvičně nebo i ve venkovních prostorách mateřské školy. 

Hravý a sportovní program plný zábavy, pohybových her 
včetně florbalu. 

Sportovní programy jsou individuální a záleží na počtu dětí i 
prostorech. Nebráníme se domluvě dle požadavků, ale 
většinou program bývá mezi 60 - 120 minutami.

JAKÁ JE DÉLKA PROGRAMU?

KDE SE MŮŽEME SETKAT?

Pomůcky, které děti využijí při cvičení si doneseme a 
připravíme. 

Nebráníme se přichystat program na míru. Máte speciální 
požadavky? Pojďte do toho s námi. 
  

JE POTŘEBA PŘIPRAVIT POMŮCKY?

CO JE PRO DĚTI PŘIPRAVENO?

KDY VÁS MŮŽEME NAVŠTÍVIT?

SPORTOVNÍ PROGRAM NA MÍRU



MOŽNÉ SPOLUPRÁCE

PRAVIDELNÁ:
Pravidelnou spolupráci je možné realizovat v týdenních nebo 
14 denních cyklech. 

DLOUHODOBÁ: 
Tento typ je založen na několikaleté spolupráci. 

Chystáte pro děti sportovní dopoledne? Můžete nás využít. 
JEDNORÁZOVÉ:

TRENÉŘI

Sportovní hodiny připravuji kluboví trenéři FBC Liberec.

Všichni trenéři jsou vyškoleni florbalovým svazem Český 
florbal a i nadále pokračují v jejich vzdělávání. 



NAŠE VIZE

1. Postupně vybudovat u dětí lásku ke sportu a pohybu

4. Vytvořit funkční spolupráci za účelem sportovního rozvoje   
dětí

3. Každé cvičení je připravováno s důrazem na zábavné prvky

OSLOVILI JSME VÁS? TĚŠÍME SE NA 
BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI. 

 

 

2. Rozvíjet pohybové dovednosti u dětí 

 



FLORBALOVÝ KLUB 

FBC LIBEREC
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JMÉNO: Radek Valeš 
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