Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1865
Milý žáku, vážení rodiče!
Zde naleznete všechny důležité informace spojené se startem ve školním fotbalovém klubu Sportovní škola
Plzeň, jehož barvy budeš v nové sezóně hájit:

1/ Důležité termíny:
a/ soustředění- začátek soustředění je zároveň začátkem letní přípravy. Odjezd na soustředění do Železné Rudy (Ski a
Bike apartmány Samoty- www.samoty.com) je v sobotu 28. 7. 2018 autobusem v 9:30 z parkoviště Rychtářka. Sraz na
parkovišti pro autobusy těsně u parkovacího domu Rychtářka (Štruncovy sady) bude v 9:10. Návrat tamtéž ve středu
1. 8. 2017 v 12:30. Je možné kluky odvézt rovnou do Železné Rudy- v tom případě mi odvoz oznamte na níže
uvedené telefonní číslo. Na dopravu budu vybírat na soustředění 200 Kč. Původně domluvená doprava vlakem je
nerealizovatelná, neboť České dráhy nejsou schopny přepravit na Šumavu požadované množství jízdních kol.
S sebou: funkční horské nebo trekové kolo a helmu- kola naložím u nádraží na auto. Dále: přiměřené kapesné (kluci
mají plnou penzi včetně pitného režimu a nic jiného nepotřebují), tréninkové vybavení na hřiště i na výklusy do
terénu, pantofle, plavky. Počítejte s tím, že se na místě bude fasovat kompletní tréninková výbava- viz níže.
Telefon na trenéra Mgr. Pavla Konopíka- 734 250 603
b/ letní příprava- abychom minimalizovali cestovní náklady, bude se v srpnu po návratu ze soustředění trénovat
dvoufázově v úterý a ve středu. Konec středeční 2. fáze okolo 15. hod. - poté odjezd domů. Pro dojíždějící z větších
dálek bude umožněno přespání ve škole. Karimatky a spacáky s sebou. První mistrovský zápas české divize mladšího
dorostu hrajeme 18.8.2018 (dle rozlosování).

2/ Finanční náklady:
Na soustředění bude od hráčů vybrána částka 5700 Kč. Z toho 2300 Kč je cena soustředění (4xplná penze, pitný
režim, pronájem hřišť). 3400 Kč je cena za sadu sportovního vybavení- triko, trenky, stulpny, tepláková souprava,
šusťáková bunda, sportovní taška. Vše je od značky ADIDAS s logem školy a čísly (cena celé sady je 4824 Kč bez
potisků- zbytek doplácí škola). Vybavení nafasují hráči na začátku soustředění.

3/ Přestupní formality:
Všichni hráči přestoupí na dobu studia do klubu Sportovní škola Plzeň. Protože není v našich finančních možnostech
hráče nakupovat (částka za mladšího dorostence v divizi je 25 000 Kč), budu se s mateřskými oddíly domlouvat na
přestupu na základě dohody nebo realizovat tzv. studijní přestup, kdy jsou kluby povinny umožnit hráči přestup na
dobu jeho docházky do střední školy, pokud tato je mimo místo trvalého bydliště a žák nemá možnost na tréninky
dojíždět. Všechno dojednám s oddíly sám, potřeboval bych ale od vás telefonický a mailový kontakt na organizačního
pracovníka klubu, kde je hráč registrován. Tento kontakt zašlete mailem do konce května na adresu
marekslechta@seznam.cz. Bez toho nebudu moci přestup vyřídit. Samozřejmě bude ideální, když bude klub o
přestupu hráče k nám do školy vědět od hráče nebo od rodičů.

Pokud byste chtěli klukům nakoupit jakékoliv sportovní vybavení ADIDAS a REEBOK, můžete
využít 40% slevu z maloobchodní ceny v prodejnách LIONSPORT nebo na e-shopu www.lionsport.cz.
Tuto slevu obdržíte v prodejnách po předložení slevové kartičky nebo v e-shopu po vyplnění
přihlašovacího jména- viz zadní strana kartičky, kterou přikládáme.
Veškeré další informace rád poskytne sportovní ředitel školy Mgr. Marek Šlechta ne tel. 603 822 791 nebo na mailu
marekslechta@seznam.cz .
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