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Atletický klub Zlín, z.s. 
Hradská 854, 760 01 Zlín 

Dobrý den, vážení rodiče, 

 

 Vaše dítě navštěvuje atletickou přípravku. I když momentálně neprobíhají kolektivní 

tréninky, nabízíme Vám možnost dalšího sportovního rozvoje ve sportovní třídě se zaměřením 

na atletiku. Sportovní třídy jsou zřizovány při Základní škole Emila Zátopka ve Zlíně, 

Univerzitní 2701, počínaje 4. stupněm ZŠ. 

  

 Vzhledem k současné situaci momentálně nemáme představu, jestli výběry do sportovní 

třídy budou probíhat klasickým způsobem či individuálně. Zatím předpokládáme, že výběry 

proběhnou v měsíci dubnu. 

 

 Pokud jste se rozhodli či zatím přemýšlíte o přihlášení Vašeho dítěte do atletické 

sportovní třídy, prosíme, abyste vyplnili přiloženou přihlášku a zaslali ji do 6. dubna na  

e-mailovou adresu: evakozmikova@atletikazlin.cz. Tato přihláška je nezávazná, na jejím 

základě Vám přijdou další informace týkající se výběru do atletické sportovní třídy (termín, 

průběh výběrů do ST, atd.). 

 

 Máte-li ve svém rozhodování stále ještě trochu nejasno, rádi Vám zodpovíme všechny 

Vaše dotazy: 

 

1) ohledně školy (přestupu ze „staré“ ZŠ, zaměření školy, výuka jazyků atd.) 

Mgr. Jana Kříčková, ředitelka školy, telefon 730 150 586 

 

2) ohledně tréninků (rozvrh, časová náročnost, soustředění, atd.) 

Mg. Eva Kozmíková, vedoucí trenérka ST atletiky, telefon 730 694 179 

 

S pozdravem 

Mgr. Eva Kozmíková 

Atletický klub Zlín, z.s. 

tel.: 730 694 179 

email: evakozmikova@atletikazlin.cz 
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Atletický klub Zlín, z.s. 
Hradská 854, 760 01 Zlín 

 

Nezávazná přihláška k talentovým zkouškám 
 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………… Výška/váha dítěte: ……………………. 

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………… 

Třída (o kterou máte zájem): ………………………………………………………………… 

Telefon zákonného zástupce: ………………………………………………………………… 

Email zákonného zástupce: ………………………………………………………………….. 

 

Vážení rodiče, 

termín talentové zkoušky vám bude upřesněn na základě epidemiologický opatření. 

 

Talentové zkoušky se budou konat za každého počasí. Dítě si s sebou přinese sportovní oblečení 

a obuv. Disciplíny: 60 m, dálka, kriket a vytrvalostní běh (400 m/800 m/1 000 m) 

 

Talentové zkoušky se týkají dětí ze třetích, čtvrtých a pátých tříd základních škol. 

 

Vzhledem k tomu, že jsou na žáky sportovních tříd kladeny větší nároky, prosíme rodiče, aby 

doložili informace ohledně prospěchu (např. kopie pololetního vysvědčení) a vyšetření 

v zařízeních KPPP či SPC (v případě, že máte). 

 

Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na email. adresu: evakozmikova@atletikazlin.cz nebo na 

adresu: AK Zlín, z.s., Hradská 854, 760 01 Zlín. 
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