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Na temelju osiguranih sredstava u Financijskom planu Hrvatskog školskog sportskog saveza za
2018. godinu, namijenjenih za zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika i program
Vježbaonice, Hrvatski školski sportski savez raspisuje

NATJEČAJ
za odabir škola/ustanova koje će provoditi program VJEŽBAONICE
u školskoj godini 2018./2019.

Hrvatski školski sportski savez od školske godine 2016./2017. provodi program Vježbaonice.
Sredstva za provedbu programa osigurana su u Državnom proračunu, preko Središnjeg državnog
ureda za šport, odnosno Hrvatskog školskog sportskog saveza.
Program Vježbaonice besplatan je za učenike. Jedino je dozvoljeno, uz suglasnost roditelja,
da učenici, odnosno roditelji financiraju ili sufinanciraju odlazak na neku aktivnost izvan
škole koja zahtjeva dodatna plaćanja (poput najma opreme, ulaznice za sportska događanja,
bazene i slično).
Sve dodatne informacije o programu Vježbaonice možete naći u prilogu 4 ili na mrežnim
stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza - www.skolski-sport.hr

OPĆI I FINANCIJSKI UVJETI NATJEČAJA
Na natječaj se može prijaviti svaka škola/ustanova koja se nalazi u Adresaru osnovnoškolskih
ustanova ili Adresaru srednjoškolskih ustanova objavljenom na web stranicama Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Hrvatski školski sportski savez ne snosi troškove korištenja sportskih objekata za provedbu
programa Vježbaonice.
Škola/ustanova mora odabrati voditelja programa Vježbaonice, a koji mora zadovoljavati uvjete za
programiranje i provođenje izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti, sukladno članku 60.
Zakonu o sportu. Voditelji programa moraju imati odgovarajuću stručnu spremu na razini
sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene
kulture sukladno posebnom propisu.
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Voditelj programa, u suradnji s učenicima i školom/ustanovom, određuje termine provođenja
programa Vježbaonice. Termini ne moraju biti isti za cijelu školsku godinu. Voditelj mora do kraja
mjeseca, na web portalu Vježbaonice, unijeti plan aktivnosti za naredni mjesec.
Hrvatski školski sportski savez osigurava sredstva za naknadu voditelja programa u visini od
100,00 kuna ukupnog troška poslodavca po jednom školskom satu.
Voditelj će naknadu za svoj rad dobivati putem županijskih školskih sportskih saveza (kojima će
Hrvatski školski sportski savez prebaciti sredstva) s kojima će sklopiti Ugovor o djelu.

O PROGRAMU VJEŽBAONICE
Program Vježbaonice namijenjen je učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola te
svim učenicima srednjih škola.
Ciljevi programa Vježbaonice su poboljšanje zdravstvenog statusa učenika, stvaranje zdravih
životnih navika, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću učenika, uključivanje što većeg broja
učenika (prvenstveno onih koji nisu u klubovima) u organizirane školske sportske aktivnosti.
Program Vježbaonice se provodi u fondu od 70 školskih sati godišnje. Maksimalan broj realiziranih
školskih sati u jednom mjesecu je 10.
Program se ne provodi nužno u školi ili dvorani, već se može realizirati na raznim sportskim
objektima, ovisno o mogućnostima i uvjetima.
Program je ispunjen raznim sportskim sadržajima i tijekom školske godine minimalno se mora
provoditi 6 različitih sportskih aktivnosti.
Voditelj programa obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture o sadržajima
Vježbaonice za naredni mjesec te poziva sve zainteresirane da se uključe.
Program nema stalan broj polaznika, već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi. Učenici sami biraju
koju će aktivnost pohađati, sukladno svojim željama.
Program se provodi u razdoblju od 01. listopada 2018. do 31. svibnja 2019. godine. Program se
može provoditi vikendima, neradnim danima i za vrijeme školskih praznika.
Sudjelovanje učenika u programu Vježbaonica je na dobrovoljnoj bazi te je potrebna suglasnost
roditelja za sudjelovanje u istom.

Buzinski prilaz broj 2, 10 020 Zagreb, tel: 01/6126-140, mail: ured@skolski-sport.hr
NAČIN PRIJAVE I DOKUMENTACIJA
Za prijavu na natječaj prijavitelji moraju dostaviti:
•

obrazac za prijavu s popunjenim podacima o školi/ustanovi i voditelju programa
Vježbaonica (prilog 1) - ovjeren i potpisan obrazac se dostavlja skeniran ;

•

potpisanu i ovjerenu Izjavu ravnatelja škole/ustanove i voditelja (prilog 2);

•

kopiju diplome voditelja – (diplome NE TREBAJU dostavljati oni voditelji koji su prijašnjih
godina radili kao voditelji programa Univerzalna sportska škola);

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku Hrvatskom školskom
sportskom savezu na e-mail adresu natjecaj-vjezbaonica@skolski-sport.hr
Za sve dodatne informacije oko provedbe programa Vježbaonica, slobodno kontaktirajte i tajnike
županijskih školskih sportskih saveza (prilog 3 - kontakti svih tajnika).

ROKOVI I NAČIN OBJAVE ODABRANIH ŠKOLA/USTANOVA
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza www.skolski-sport.hr , odnosno od 06. rujna do 24. rujna 2018. godine do 10.00 sati.
Sve prijave koje budu poslane izvan roka, neće se razmatrati.
Izvršni odbor Hrvatskog školskog sportskog saveza imenovao je Povjerenstvo za provedbu
natječaja koje će, na temelju pristiglih prijava, izvršiti odabir škola/ustanova u kojima će se
provoditi program Vježbaonice u školskoj godini 2018./2019.
Povjerenstvo će odluku o odabiru donijeti do 27. rujna 2018. godine te će ista biti objavljena na
mrežnim stranicama Hrvatskog školskog sportskog saveza - www.skolski-sport.hr i dostavljena
svim prijaviteljima.
Sve odabrane škole/ustanove te voditelji dobit će najkasnije 28. rujna 2018. godine potrebnu
dokumentaciju i upute za provođenje programa Vježbaonice.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na e-mail adresu:
natjecaj-vjezbaonica@skolski-sport.hr

U Zagrebu, 06. rujna 2018. godine

