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ZáverEM

PROBLÉMY A JEJICH REŠENÍ

ŠKOLNÍ LIGY

Obvyklé problémy, se kterými se organizátoři 
potýkají, jsou nedostatek času, nedostatek 
prostoru a nedostatek pořadatelů/osob nutných 
pro zajištění průběhu jednotlivých kol.

Aby vaše školní kolo hladce proběhlo, je nutné upra-
vit hrací dobu, velikost hřiště a počet týmů (i hráčů 
v  týmu) podle toho, kolik pořadatelů/dobrovolných 
pomocníků máte k  dispozici.

Významnou roli při organizaci hrají sami žáci. Měli 
by vykonávat funkce rozhodčích, funkcionářů 
u stolku (časoměřič a zapisovatel) a „vedoucích“ 
jednotlivých hřišť. Kromě vlastní pomoci se tím 
posiluje i jejich smysl pro sportovní chování 
v  házené a dodržování fair play.

Školní liga je dlouhodobá soutěž. Vyžaduje prostory 
a personální zabezpečení. Díky účasti v lize mohou 
žáci i učitelé porovnávat herní pokroky a získávat 
motivaci do další práce.

Jeden nebo několik učitelů snadno zvládnou sladit 
program konkrétních školních dní s  prostorovými 
a časovými požadavky jednotlivých kol ligy.

Je důležité prostřednictvím festivalů, turnajů 
a školních lig nejen umožnit žákům soutěžení, 
učitelům příležitost k  profesnímu zdokonalování, 
ale i celé místní komunitě i větší angažovanost 
v  mládežnickém sportu. 

Tím, že pořádáte házenkářské soutěže, nejen 
zvyšujete sportovní zdatnost a upevňujete zdraví 
žáků, ale pomáháte jim získat ty správné hodnoty. 
V kombinaci s výukou přispíváte k popularitě 
házené ve škole i mimo ni.

Více informací a kompletní pravidla miniházené
a házené najdete na: 

www.ihf.info nebo www.handball.cz
 
Články, cvičení a další vzdělávací materiály jsou 
také k  dispozici v metodickém portálu ČSH 
a na stránkách vzdělávacího centra IHF:

www.ihfeducation.ihf.info

Házená je moderní a atraktivní rychlá 
hra, kterou hraje stále víc mladých lidí 
na celém světě.
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FESTIVALY
Organizovat soutěže je důležité nejen pro  výkon-
nostní, ale i sociální rozvoj žáků. Tím, že jim dáváme 
možnost soutěžit a setkávat se i mimo vlastní třídu 
zároveň propagujeme házenou nejen v  rámci školy, 
ale i celé komunity. 

Soutěže, ať už jsou to festivaly, turnaje nebo školní 
ligy, umožňují žákům větší prožitek ze hry 
a trenérům i učitelům možnost profesně se rozvíjet. 
Měly by proto být nedílnou součástí vašich 
vzdělávacích programů.

TURNAJE

HÁZENKÁRSKÉ ŠKOLNÍ SOUTEŽE

• Festivaly

• Turnaje

• Školní ligy

Turnaj je soutěž, kterou lze uzavřít kratší vyučova-
cí/tréninkový cyklus. Přináší herní konfrontaci 
s jinými třídami. V jeho průběhu mohou učitelé 
porovnat, jaké pokroky žáci udělali.  

Turnaje jsou náročnější na čas, prostor i personální 
zajištění než jednotlivá utkání. Umožňují dětem 
odehrát více utkání v jeden den. Tyto turnaje 
zásadním způsobem napomáhají zdokonalování 
herního myšlení. 
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Úpravou regulérního házenkářského hřiště můžeme 
vytvořit až tři hřiště, na kterých se může hrát současně.
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Festival je sportovní slavnost a je klíčovým bodem 
úspěšného zařazení házené do školních programů 
výuky tělesné výchovy. Ačkoliv snaha o vítězství 
může být jedním z  obecných principů hry, během 
festivalů klademe hlavní důraz na radost ze hry 
a prožitek z hraní. Ty považujeme za zásadní podněty 
pro celoživotní tělesný a duševní rozvoj.

Festival zahrnuje aktivity pro velké skupiny žáků 
a nabízí tak možnost doplňujících aktivit i mezi 
utkáními. Dosáhneme toho tím, že v  programu 
je mimo vlastní utkání celá řada dalších možností 
her a zábavy.
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ORGANIZACE SOUTEŽÍ


