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UVODNA RIJEČ

Od 2004. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa započelo je niz promjena radi
podizanja kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te
stvaranja najkonkurentnijega znanstveno-obrazovnoga društva u ovome dijelu Europe.
Više od tisuću domaćih i međunarodnih stručnjaka, nastavnika, profesora, znanstvenika i
članova HAZU-a zajedno je radilo na izradi strategija na temelju kojih su pokrenute promjene,
duboko zasnovane na dugoj tradiciji hrvatskoga školstva, ali i na najboljim iskustvima
europskih i drugih zemalja.
Sustavni rad na podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja razrađen je u dokumentu Plan
razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. ‡ 2010. koji je Vlada RH prihvatila u lipnju 2005.
godine, a kojim je kvaliteta odgoja i obrazovanja određena kao cilj i načelo hrvatske odgojnoobrazovne politike. Sukladno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa počinje
kvalitativna unaprjeđenja u nastavnome procesu, provodeći reformski projekt pod nazivom
Hrvatski nacionalni obrazovni standard te donosi Nastavni plan i program za osnovnu školu.
S obzirom na složenost sustava i potrebu unaprjeđivanja kvalitete svih segmenata odgoja i
obrazovanja, smjernice promjena su objavljene u Strategiji za izradbu i razvoj nacionalnoga
kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Strategija
pretpostavlja izradu Nacionalnoga okvirnog kurikuluma ‡ dokumenta koji će nacionalnim
konsezusom definirati odgojno-obrazovne vrijednosti i ciljeve, kao i odgojno-obrazovna
područja te poslužiti kao osnova za sustavno uređivanje i inoviranje svih drugih sastavnica
odgoja i obrazovanja s ciljem kvalitativnoga unaprjeđenja poučavanja i učenja.
Nakon više od 20 godina, doneseni su državni pedagoški standardi za predškolsku,
osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu koji će osigurati ujednačene uvjete rada u odgojnoobrazovnim ustanovama.
Po prvi je put u Republici Hrvatskoj 2008. godine donesen temeljni zakon ‡ Zakon o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ‡ čiji su iskoraci razvidni u uvođenju licenciranja,
napredovanja i nagrađivanja odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.
Važan su iskorak ovoga zakona nacionalni i školski kurikulum, etički kodeks nositelja
odgojno-obrazovnoga rada, pravila ponašanja učenika te državna matura koja je uvedena
kao standardizirani oblik vanjskoga vrjednovanja.
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U lipnju 2006. godine donesen je Zakon o športu čijim su stupanjem na snagu Republika
Hrvatska, a posebice odgojno-obrazovni sustav, dobili jasnu podlogu za izradu strategije
razvoja školskoga športa. Inicijativa za zakonsko utemeljenje uvođenja športa u odgojnoobrazovni život ponikla je iz nastojanja da vrijednost zdravlja usadimo u odrastanje i
obrazovanje djece i mladih, da im pružimo mogućnosti kvalitetnoga provođenja školskoga
i slobodnoga vremena, da afirmativmim pristupom spriječimo bujicu opasnosti kojima su
djeca i mladi danas izloženi te ih u suradnji s obiteljima i lokalnom zajednicom motiviramo
na samoostvarenje u širokome spektru športskih aktivnosti.
Stoga je Zakon predvidio osnivanje Hrvatskoga školskoga športskog saveza ‡ krovnoga tijela
koje skrbi o djeci i mladima u športu ‡ pred kojeg je, s njegovim osnivanjem u prosincu 2006.
godine, stavljena odgovorna i vrlo važna zadaća: podizanje kvalitete sustava školskoga
športa u Republici Hrvatskoj kako bi školska športska društava postala ogledalo uspješnih
škola i bila temelj sustava školskoga športa.
Tijekom 2007. godine Hrvatski je školski športski savez na nacionalnoj razini pokrenuo
program univerzalne športske škole radi uključivanja što većega broja učenika od prvoga
do četvrtoga razreda osnovne škole u športske aktivnosti i stvaranja navike svakodnevnoga
tjelesnog vježbanja. U školskoj godini 2008./2009. u 199 osnovnih škola otvoreno je 207
odjeljenja univerzalne športske škole u koja je uključeno oko 6.000 učenika.
Pored navedenoga, Hrvatski je školski športski savez u suradnji s Kineziološkim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu krenuo i u kreiranje jasne strategije razvoja školskoga športa. Rezultat
te suradnje ova je strategija koja donosi smjernice poboljšanja i razvoja školskoga športa
u Republici Hrvatskoj.
Sustav školskoga športa u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku okuplja 120.000 učenika
i učenica u osnovnim i srednjim školama, a u sustavu športskoga treninga i natjecanja
izvan škole uključeno je 110.000 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. To znači da
je danas ukupno 230.000 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola uključeno u neki od
oblika športske aktivnosti. Jedni od važnijih ciljeva ove strategije jesu uključivanje većega
broja učenika i učenica u školski šport te osnaživanje Hrvatskoga školskoga športskog
saveza kao i usustavljivanje organizacije rada školskih športskih društava kako bi ona
postala najmasovniji športski sustav u zemlji i temelj školskoga športa.
Povećanje broja aktivno uključenih učenika u školske športske aktivnosti te unaprjeđenje
sustava natjecanja u školskome športu potrebno je popratiti adekvatnim ulaganjem u
športsku infrastrukturu te primjerenom brigom o kvaliteti stručnoga kadra u školskome
športu. Stoga je za financiranje sustava školskoga športa iz Državnoga proračuna u 2007.
godini izdvojeno 13.585.000 kuna, a u 2008. godini 15.628.924 kuna.
U razdoblju od 2004. do 2009. godine stanje izgrađenosti školskih športskih dvorana
značajno je poboljšano. Tako je od 2004. godine ‡ kada je školsku športsku dvoranu
imala 541 osnovna te 126 srednjih škola ‡ do ožujka 2009. godine izgrađeno 179 školskih
športskih dvorana, od kojih 127 u osnovnim te 52 u srednjim školama.
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Značajno je istaknuti da je tijekom 2008. godine završena i izgradnja šest višenamjenskih
športskih objekata od kapitalne važnosti za Republiku Hrvatsku. Športski objekti sa 16
terena svoju su promociju imali na Svjetskome rukometnom prvenstvu koje je od 25. siječnja
do 8. veljače 2009. godine održano u Republici Hrvatskoj. Svi ovi objekti višenamjenske
su športske dvorane koje će, osim dvorana u Zagrebu i Splitu, biti korištene i za potrebe
nastave tjelesne i zdravstvene kulture te školskoga športa.
No, i pored svega navedenoga, opće stanje izgrađenosti i opremljenosti školskih športskih
objekata u Republici Hrvatskoj još uvijek nije na željenoj razini te je, stoga, potreban snažniji
angažman svih čimbenika u sustavu kako bi se u potpunosti ostvarili razvojni ciljevi školskoga
športa. Nužna je izgradnja novih školskih športskih dvorana i vanjskih školskih športskih
terena zbog poboljšanja uvjeta za razvoj školskoga športa u Republici Hrvatskoj.
Naime, samo će snažnijim angažmanom svih čimbenika u sustavu u skoroj budućnosti biti
omogućeno svakome djetetu redovito bavljenje športom u okviru školskih športskih društava,
a posebice djeci koja izvan škole nisu športski aktivna ‡ što podrazumijeva kontinuirani
trenažni proces i sudjelovanje u natjecanjima pod okriljem Hrvatskoga školskoga športskog
saveza tijekom cijele školske godine. Samo takvim pristupom možemo ostvariti osnovne
ciljeve sustava školskoga športa u Republici Hrvatskoj.
Ciljevi su školskoga športa sukladni ciljevima drugih strateških dokumenata Vlade RH i
ovoga ministarstva, a to su osposobljavanje učenika za odgovoran odnos prema vlastitome
zdravlju i zdravlju drugih, razvijanje samopouzdanja i svijesti o vlastitim sposobnostima te
razvijanje emocionalnih i socijalnih umijeća. Školski šport će, također, biti izvrsna baza za
prepoznavanje hrvatskih športskih talenata i darovitih učenika.
U okviru afirmacije športa u školama nužno je djelovati i na podizanju razine stručnoga kadra
tako da svi voditelji u školskim športskim društvima do 2014. godine ispunjavaju zakonske
uvjete o potrebnoj stručnoj kvalifikaciji za rad u školskome športu.
Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj, kojom su određeni strateški ciljevi
razvoja školskoga športa za razdoblje od 2009. do 2014. godine, prvi je sveobuhvatan dokument
koji prikazuje stanje školskoga športa u Republici Hrvatskoj te postavlja osnovne ciljeve i
zadaće kojima će se omogućiti dostizanje visoke razine kvalitete školskoga športa.
Ovim putem, još jednom, zahvaljujem svim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji su
svojim znanjem, promišljanjima i iskustvom pridonijeli nastanku i kvaliteti Zakona o športu,
a posebice autorima ove strategije.
Zahvaljujem Hrvatskome školskome športskom savezu koji je, u suradnji sa županijskim školskim
športskim savezima i Školskim športskim savezom Grada Zagreba, entuzijastično i učinkovito
prionuo oživotvorenju športa u hrvatskim školama u okviru školskih športskih društava.

prof. dr. sc. Dragan Primorac
ministar znanosti, obrazovanja i športa
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Donošenjem Zakona o športu 2006. godine i osnivanjem Hrvatskoga školskoga
športskog saveza stvorile su se pretpostavke za daljnji razvoj školskoga športa
u Republici Hrvatskoj.
Kako bi se osigurali optimalni uvjeti i objektivno definirale ključne smjernice
daljnjega razvoja, Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) je tijekom 2007. godine u
suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započeo projekt izrade
Strategije razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009. ‡ 2014. Na
temelju iskustva i dosadašnjih spoznaja definiran je opseg i područje Strategije na
način da ona predstavlja okvir za daljnje djelovanje u sustavu školskoga športa.
Učinjena je detaljna kvantitativna i kvalitativna analiza sadašnjega stanja. Na
temelju tih spoznaja određen je glavni strateški cilj i niz strateških ciljeva za svako
od ukupno 10 poglavlja, koji obuhvaćaju cijeli sustav školskoga športa.
Nakon usvajanja ovoga dokumenta, Hrvatski školski športski savez (HŠŠS)
i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izradit će operativni dokument
pod nazivom Nacionalni program razvoja školskoga športa u Republici
Hrvatskoj koji će definirati načine ostvarivanja zadanih strateških ciljeva. Njime
će se odrediti mehanizmi i načini provedbe postavljenih ciljeva, periodi i rokovi
ostvarenja postavljenih ciljeva, planirati financijska sredstva potrebna za ispunjenje
ciljeva, tijela i institucije koje će biti zadužene za njihovo ispunjenje, kao i kontrolni
mehanizmi za praćenje izvršavanja postavljenih ciljeva.
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ŠKOLSKI ŠPORT DANAS ‡ ANALIZA STANJA
Sustav školskoga športa u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku okuplja 80.000
učenika1 u osnovnim školama (22%) i 40.000 učenika u srednjim školama (21%)
i time čini najmasovniji športski sustav u zemlji. Pored navedenoga, u sustavu
športskoga treninga i natjecanja izvan škole uključeno je 80.000 učenika osnovnih
škola (22%) te 30.000 učenika srednjih škola (17%).
Sve osnovne i srednje škole obvezne su osnovati školska športska društva (ŠŠD)
koja za svoj rad koriste školske športske dvorane i vanjska školska športska
igrališta. U ovom trenutku od ukupno 874 osnovne škole u Republici Hrvatskoj
607 škola ili 69% ima školsku športsku dvoranu, a 267 škola ili 31% nema
školsku športsku dvoranu. Vanjska školska športska igrališta ima 716 škola ili
82%, dok 158 škola ili 18% nema vanjska školska športska igrališta. Od ukupno
391 srednje škole, školsku športsku dvoranu ima 178 ili 46% srednjih škola, a
175 ili 45% srednjih škola nema školsku športsku dvoranu, dok 38 ili 9% škola
koristi zajedničku školsku športsku dvoranu. Iako je u proteklih nekoliko godina
izgradnjom čak 179 športskih dvorana u osnovnim i srednjim školama stanje
izgrađenosti i opremljenosti školskih športskih objekata u Republici Hrvatskoj
značajno poboljšano, ono još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini.
Zakonom o športu (NN, 71/06, 150/08) po prvi je put propisano da svi voditelji
školskih športskih društava moraju biti isključivo osobe koje imaju odgovarajući
stupanj obrazovanja na razini sveučilišnoga studija te ispunjavaju uvjete za
nastavnika, odnosno profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Prema anketi
koja je provedena od listopada 2007. do siječnja 2008. godine, 59% voditelja u
osnovnoškolskim i oko 29% u srednjoškolskim športskim društvima bili su vanjski
suradnici ili nastavnici drugih predmeta koji rade u školi. Odnosno, u osnovnim
školama 41% voditelja nastavnici su tjelesne i zdravstvene kulture, dok su u
srednjim školama 71% voditelja nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture. Razina
stručnoga rada u sustavu školskoga športa nije na najvišoj razini. Jedan je od
problema vrjednovanje rada nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u školskim
1	Izrazi koji se u ovoj strategiji koriste za osobe u muškome rodu neutralni su i odnose se na
muške i na ženske osobe.
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športskim društvima. Njihov angažman nije propisan kao radna obveza, a u
satnicu ulazi tek nastavnicima u osnovnim školama sa samo dva sata nastave
tjedno, što nije dovoljno. Istodobno, nedovoljna financijska sredstva onemogućuju
adekvatno honoriranje njihova rada.
Trenutačno se u Hrvatskoj u nadležnosti Hrvatskoga školskoga športskog saveza
organizira Državno prvenstvo školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola kao
jedini službeni sustav natjecanja ŠŠD-a. Ukupan broj natjecateljskih dana, uključujući
gradska i općinska, županijska, regionalna i završna natjecanja je između četiri i šest,
uz izuzetak tek triju županija i Grada Zagreba koji imaju bolje organizirana županijska
i gradska natjecanja. Sustav natjecanja je nedovoljno i nejednako razvijen.
Također, zabrinjava i sustav treninga u školskome športu. Naime, školski šport još
uvijek dominantno obuhvaća tek djecu koja sudjeluju u sustavu školskih športskih
natjecanja. Ona u najvećemu broju treniraju u lokalnim športskim klubovima
izvan škole ili se s minimalnim brojem sati treninga uključuju u školska športska
natjecanja. Međutim, potrebno je stvoriti uvjete da se u treninge školskih športskih
društava uključi veći broj djece koja još nisu uključena u lokalne športske klubove
i na taj način pozitivno utjecati na njihov psihofizički razvoj te stvaranje navika
redovitoga bavljenja tjelesnom aktivnošću.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) u ovom je trenutku gotovo u cijelosti
financiran iz Državnoga proračuna putem Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa Republike Hrvatske. Iako su godišnja sredstva od gotovo 16 milijuna
kuna značajna i pokrivaju troškove sadašnjih aktivnosti, u budućnosti je potrebno
navedena sredstva značajno povećati radi unaprjeđenja aktivnosti i uključivanja
većega broja djece u školski šport. Županijski školski športski savezi financiraju
se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iskustva
županijskih saveza su različita, ali se, u pravilu, radi o malim financijskim sredstvima
koja onemogućuju uključivanje većega broja djece, honoriranje rada voditelja i
razvijanje sustava natjecanja. Jedan od problema je i financiranje školskih športskih
društava koja nemaju pravnu osobnost i sredstva za rad ostvaruju preko škola
što značajno ograničava njihovo djelovanje.
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Problemi u radu školskih športskih društava javljaju se u pitanjima obveze škola u
osiguravanju korištenja školskih športskih dvorana, uloge ravnatelja škola u radu
školskih športskih društava, oblika i načina udruživanja školskih športskih društava
u školske športske saveze te obveza i prava, odnosno naknada za rad voditelja
školskih športskih društava. Nisu dovoljno jasno uređena pitanja rada školskih
športskih društava, njihovo financiranje i modaliteti raspolaganja financijskim
sredstvima. Nažalost, trenutačno ne postoji dovoljno precizna i ažurirana evidencija
školskih športskih društava u Republici Hrvatskoj, kao ni registar članova ŠŠD.
Potrebno je naglasiti nužnost uspostave sustava prepoznavanja, praćenje i
usmjeravanje za šport osobito nadarenih učenika.
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti području zdravstvene skrbi djece športaša
u sustavu školskoga športa. Nužno je da za sve učenike koji sudjeluju u treninzima
i natjecanjima školskih športskih društava bude utvrđena opća zdravstvena
sposobnost kod odgovarajućega liječnika specijalista medicine rada i športa.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) trenutačno nema medicinsko povjerenstvo
niti angažiranoga stručnjaka iz područja medicine rada i športa koji bi sustavno
skrbio o unaprjeđenju zdravstvene zaštite djece u sustavu školskoga športa.
Program univerzalnih športskih škola pokrenut je u školskoj godini 2007./08.
U školskoj je godini 2008./09. otvoreno 207 odjeljenja u 199 osnovnih škola,
odnosno uključeno je oko 6.000 učenika u programe univerzalnih športskih
škola. Program nije usmjeren na treniranje športova i natjecanje već na poticanje
optimalnoga razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od šest do deset godina.
Rad odjeljenja univerzalne športske škole sastavni je dio djelovanja školskoga
športskog društva. Program univerzalnih športskih škola posebno je zanimljiv i
potrebno ga je snažno razvijati u budućnosti.
Do školske godine 2008./2009. športska je natjecanja učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
a od školske je godine 2008./2009. skrb oko športskih natjecanja učenika s
intelektualnim teškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u organizirane športske
aktivnosti preuzeo Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).
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STRATEŠKI CILJEVI ŠKOLSKOGA ŠPORTA 2009. ‡ 2014.
OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI ŠKOLSKOGA ŠPORTA
1.	Izgraditi nove školske športske dvorane i vanjske školske športske
terene čime bi se znatno poboljšali uvjeti za razvoj školskoga športa
u Republici Hrvatskoj.
1.1.	Sustavna izgradnja školskih športskih dvorana i vanjskih školskih športskih
terena.
1.2.	Donošenje normativa i standarda za izgradnju školskih športskih dvorana
i vanjskih športskih terena koji bi zadovoljavali minimalne uvjete za razvoj
školskoga športa.
1.3.	Donošenje plana opremanja postojećih školskih športskih dvorana športskim
spravama i rekvizitima.
1.4.	Sustavna adaptacija i renoviranje postojećih školskih športskih dvorana i
vanjskih športskih igrališta.

VODITELJI ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA ‡ KADROVI
2.	Podignuti razinu stručnoga rada u školskome športu tako da svi
voditelji u školskim športskim društvima do 2014. godine budu
magistri kineziologije u edukaciji, odnosno profesori kineziologije
(fizičke kulture), tj. da ispunjavaju zakonske uvjete o potrebnoj
stručnoj kvalifikaciji za rad u školskome športu (Zakon o športu,
NN 71/06, 150/08, čl. 59. i 60.).
2.1.	Reguliranje rada i uvjeta rada profesora tjelesne i zdravstvene kulture u
školskim športskim društvima.
2.2.	Kontrola stručne spreme i nadzor nad radom vanjskih suradnika.
2.3.	Zapošljavanje magistara kineziologije u edukaciji (profesora kineziologije)
kao profesionalaca u školskim športskim društvima.
2.4.	Razvijanje sustava školovanja kineziologa s odgovarajućom specijalizacijom
za potrebe školskoga športa.
2.5.	Izdavanje Priručnika za voditelje školskih športskih društava i organizacija
seminara za usavršavanje u školskome športu.
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UKLJUČENOST DJECE U ŠKOLSKI ŠPORT
3.	Povećati broj učenika uključenih u rad školskih športskih društava sa
sadašnjih 120.000 na 200.000, odnosno sa 22% na 35% od ukupnoga
broja učenika u osnovnim i srednjim školama. Time bi broj učenika
uključenih u športske aktivnosti u školskim športskim društvima kao
i u športskim klubovima izvan škole premašio brojku od 300.000.
3.1.	Izjednačavanje uključenosti u školska športska društva dječaka i djevojčica,
odnosno mladića i djevojaka.
3.2. Smanjenje razlika u uključenosti u školski šport među županijama.
3.3. Uvesti sustav registracije i evidencije članova školskih športskih društava.

SUSTAV NATJECANJA I TRENINGA U ŠKOLSKOME ŠPORTU
4.	Uspostaviti sustav natjecanja od međurazredne i školske razine,
preko gradskih i općinskih, županijskih do regionalnih i nacionalnih
natjecanja, koji bi osigurao najmanje 20 natjecateljskih dana učenicima
uključenima u školska natjecanja, neovisno o postignutim rezultatima
te stvoriti pretpostavke i uvjete za sustavan trenažni rad u školskome
športu.
4.1. Regulirati pitanje prava nastupa na školskim športskim natjecanjima.
4.2. Uvođenje nove dobne kategorije natjecanja.
4.3. Uvođenje ligaških natjecanja na nacionalnoj razini.
4.4. Uvođenje ligaških natjecanja na županijskoj razini.
4.5. Uvođenje natjecanja na nacionalnoj razini u novim športovima.
4.6.	Ukidanje natjecanja na nacionalnoj razini u nekim od postojećih
športova.
4.7.	Uvođenje županijskih i regionalnih natjecanja u športovima koji su specifični
za pojedine regije.

FINANCIRANJE ŠKOLSKOGA ŠPORTA
5.	Povećati izravna izdvajanja za školski šport iz Državnoga proračuna i
iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
5.1. Promijeniti sustav sufinanciranja rada školskih športskih društava.
5.2.	Osigurati dodatna financijska sredstva sponzorskim ugovorima i
donacijama.
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ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA (ŠŠD)
6.	Organizirati rad i ustroj školskih športskih društava na učinkovit
način kako bi okupljala veći broj učenika, postala primjer uspješnih
škola i bila temelj sustava školskoga športa.
6.1.	Uspostaviti i organizirati sustav evidencije (registar) školskih športskih
društava.
6.2.	Uspostaviti sustav evidencije (registar) članova školskih športskih
društava.
6.3.	Uspostaviti sustav prepoznavanja, praćenja i usmjeravanja učenika osobito
nadarenih za šport.
6.4.	Uspostaviti sustav godišnjega nagrađivanja učenika, škola i školskih športskih
društava prema postignutim uspjesima.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA U ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM
DRUŠTVIMA
7.	Unaprijediti sustav zdravstvene zaštite djece u sustavu školskoga
športa kako bi se uklonili ili sveli na minimum čimbenici rizika koji
mogu ugroziti psihofizičku stabilnost i zdravlje djece u školskim
športskim društvima.
7.1.	Propisati obvezu provođenja redovitih sistematskih pregleda kod liječnika
specijalista športske medicine, odnosno medicine rada i športa, svih učenika
uključenih u sustav školskoga športa.
7.2.	Osnovati medicinsko povjerenstvo Hrvatskoga školskoga športskog saveza
(HŠŠS).
7.3.	Propisati obvezno osiguranje u slučaju ozljede ili drugih nezgoda svih
učenika uključenih u sustav školskoga športa.

UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
8.	Povećati broj odjeljenja univerzalne športske škole sa sadašnjih 207
na 1.000 i time obuhvatiti oko 30.000 učenika od 1. do 4. razreda
osnovne škole.
8.1.	Dan univerzalne športske škole na nacionalnoj razini učiniti tradicionalnim
godišnjim događanjem.
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8.2. Organizirati Dan univerzalne športske škole u svim županijama.
8.3. Izraditi Priručnik za rad voditelja univerzalnih športskih škola.
8.4.	Uspostaviti sustav prepoznavanja, praćenja i usmjeravanja za šport posebno
nadarenih učenika u univerzalnim športskim školama.

ŠKOLSKI ŠPORT UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
9.	Omogućiti lakšu i kvalitetniju socijalnu uključenost učenika s teškoćama
u razvoju uz pomoć sustava školskoga športa.
9.1.	Osnovati školska športska društva, organizirati sustav treninga i
natjecanja te Državno športsko prvenstvo učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju.
9.2.	Nastaviti razvijati sustav školskoga športa učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju u suradnji sa Specijalnom olimpijadom Hrvatske.
9.3.	Obuhvatiti sustavom školskoga športa i ostale učenike s teškoćama
u razvoju, odnosno one s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, kao i
učenike s motoričkim teškoćama u razvoju.
9.4.	Uspostaviti suradnju s Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Hrvatskim
športskim savezom gluhih.

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ (HŠŠS)
10.	Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) osnažiti u organizacijskom,
kadrovskom, programskom i financijskom pogledu kako bi mogao
što uspješnije ispuniti postavljene strateške ciljeve do 2014. godine,
odnosno dalje razvijati sustav školskoga športa i time postati važan
čimbenik sustava odgoja i obrazovanja te temelj daljnjega razvoja
športa u Republici Hrvatskoj, stvarajući uvjete za kvalitetno bavljenje
športskim aktivnostima učenika osnovnih i srednjih škola u Republici
Hrvatskoj.
10.1. Preustroj postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.
10.2. Zapošljavanje tajnika u županijskim školskim športskim savezima.
10.3. Sudjelovanje na svjetskim učeničkim športskim natjecanjima.
10.4. Uključivanje predstavnika HŠŠS-a u tijela ISF-a.
10.5. Organizacija svjetskih školskih natjecanja.
10.6. Pojačati medijsku zastupljenost i promociju školskoga športa.
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1.

1.1. ŠKOLSKI ŠPORT
Tjelesno vježbanje i šport sastavni su dio odgojno-obrazovnoga sustava u Republici
Hrvatskoj. Pod pojmovima tjelesno vježbanje i šport u odgojno-obrazovnome
sustavu podrazumijeva se obvezna nastava tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) i
izvannastavne športske aktivnosti. Nastavi tjelesne i zdravstvene kulture pripadaju
redovita i izborna nastava. Redovita nastava se provodi prema propisanim
nastavnim planovima i programima. U svakodnevnoj se praksi izborna nastava
tjelesne i zdravstvene kulture gotovo i ne provodi. Stoga je važnost provođenja
izvannastavnih športskih aktivnosti učenika iznimno velika. Upravo one imaju
za cilj smanjiti razlike između, znanstveno istražene i dokazane potrebe djece
i mladih za tjelesnom aktivnošću i športom i stvarne količine tjelesne aktivnosti
u sustavu odgoja i obrazovanja. Školski šport je glavni sadržaj izvannastavnih
športskih aktivnosti djece i mladih.
Školski šport u Republici Hrvatskoj podrazumijeva športske aktivnosti učenika koje se
provode u školskim športskim društvima izvan nastave. Zakonom o športu (NN 71/06,
150/08) određeno je da radi provođenja izvannastavnih športskih aktivnosti učenika,
školski odbori u osnovnim i srednjim školama osnivaju školska športska društva bez
pravne osobnosti. Unutar školskoga športskog društva učenici podijeljeni u sekcije
treniraju izabrani šport ili športove i sudjeluju na školskim športskim natjecanjima.
Od natjecanja postoje međurazredna i školska natjecanja, a ovisno o uspješnosti,
učenici mogu sudjelovati na općinskim, gradskim, županijskim, regionalnim
(međužupanijskim) i državnim natjecanjima. Programirati i provoditi izvannastavne
školske športske aktivnosti, sukladno Zakonu o športu, mogu isključivo osobe koje
imaju odgovarajući stupanj obrazovanja na razini sveučilišnoga studija i ispunjavaju
uvjete za nastavnika, odnosno profesora tjelesne i zdravstvene kulture.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) nacionalni je školski športski savez osnovan
sukladno Zakonu o športu krajem 2006. godine kao samostalna pravna osoba.
U HŠŠS udružuju se županijski školski športski savezi i ©kolski športski savez
Grada Zagreba. Ciljevi djelovanja HŠŠS-a su usklađivanje aktivnosti članica,
organizacija natjecanja školskih športskih društava na nacionalnoj razini, skrb o
sustavu školskog športa u Republici Hrvatskoj i njegovo stalno unapređivanje.
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Bavljenje športskim aktivnostima važan je čimbenik zdravoga i cjelokupnoga
razvoja svake osobe. Zbog toga je nužno osigurati svakom djetetu slobodu
izbora i mogućnost bavljenja športskim aktivnostima jer se time pridonosi razvoju
tjelesnih, intelektualnih i moralnih obilježja svakoga djeteta. To se naročito
odnosi na sustav odgoja i obrazovanja. Uloga školskoga športa u ispunjavanju
navedenoga izuzetno je važna.
Školskome športu pripada poseban društveni status. Pravo na
bavljenje športskim aktivnostima jedno je od temeljnih prava svakog
djeteta i mlade osobe.

Bavljenje športskim aktivnostima unutar školskoga sustava omogućuje svakom
djetetu i mladoj osobi zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba kao što su,
primjerice, biološka potreba za kretanjem i igrom te potreba za sigurnošću, redom
i poretkom, pripadanjem, samopoštovanjem i samoaktualizacijom. Školski šport
značajno utječe na poželjan psihosomatski razvoj djece i mladih te na unaprjeđenje
i očuvanje njihova zdravlja. Kako bi se osigurala i podigla kvaliteta života kao
temelj mentalnoga i tjelesnoga zdravlja i u odrasloj dobi, bavljenje športskim
aktivnostima, naročito kod djece i mladih, igra ključnu ulogu.
U atmosferi trenutačnoga društvenog trenda povećanja ovisnosti, devijantnoga
i društveno neprihvatljivoga ponašanja djece i mladih, uloga školskoga športa
u prevenciji i suzbijanju takvoga odrastanja i navika postaje još važnijom. Šport
može, kao dodatni zaštitni omotač, koje dijete slobodno bira i uživa u bavljenju
njime, igrati značajnu ulogu u razvoju djece i mladih, štiteći ih od negativnih
utjecaja okoline, a pripadnost športskoj ekipi može biti značajna podrška djeci
i mladim športašima u njihovu sazrijevanju i suočavanju s izazovima i stresnim
situacijama modernoga društva. Bavljenje športom izuzetno potiče socijalizaciju
i usvajanje interakcijskih i komunikacijskih vještina.
U sustavu školskoga športa s djecom i mladima, kao voditelji aktivnosti, rade
isključivo visokoškolovani kadrovi koji mogu i znaju odgovoriti zahtjevima stručnoga
i pedagoškoga rada s djecom i mladima. Športske aktivnosti u školskome športu
prilagođene su potrebama, interesima i zahtjevima svakog učenika i njegovim
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sposobnostima. Na taj način školski šport igra ključnu ulogu u stvaranju navika
redovitoga cjeloživotnog bavljenja športskim aktivnostima, što je važan čimbenik
paradigme zdravoga društva.

1.2. ZAKONSKA REGULATIVA ŠKOLSKOGA ŠPORTA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Uredbom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 1993. godine počinju
se osnivati u osnovnim i srednjim školama školski športski klubovi. U naputku je
Ministarstva tada istaknuto da su školski športski klubovi dio odgojno-obrazovne
djelatnosti škole i da o njima treba brinuti škola. Međutim, uglavnom je sav teret
organizacije i rada školskih športskih klubova ostao na učiteljima i profesorima
tjelesne i zdravstvene kulture, na njihovu entuzijazmu, trudu i mogućnostima, bez
ikakvih zakonskih obveza i propisa za druge relevantne pravne subjekte.
Pitanja školskoga športa zakonski su se počela uređivati tek Zakonom o športu
iz 1997. godine kada je propisana obveza osnivanja školskih športskih klubova u
svim osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Međutim, osim zakonom
propisane obveze osnivanja klubova i osnovnih smjernica za njihovo djelovanje,
nisu date jasnije smjernice koje bi potpomogle sustavan razvoj školskoga športa u
Hrvatskoj. Uz općenito određen cilj školskoga športa u sustavu odgoja i obrazovanja,
odnosno u sustavu nacionalnoga športa − uključivanja što većega broja djece
u športske aktivnosti ‡ školski se šport razvijao bez jasno definiranih podciljeva,
programskih zadaća, financijske potpore i konačnoga strateškog određenja.
Znatan iskorak u organizaciji i upravljanju sustavom školskoga
športa učinjen je 2006. godine donošenjem novoga Zakona o športu
te osnivanjem Hrvatskoga školskoga športskog saveza kao pravne
osobe sa zakonskom zadaćom skrbi o sustavu školskoga športa.

Zakonom o športu iz 2006. godine propisane su značajne mjere zaštite i unaprjeđenja
sustava školskoga športa, poput, primjerice, prednosti školskih športskih društva
pred vanjskim korisnicima školskih športskih dvorana, propisanih minimalnih uvjeta
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u pogledu stručne spreme za osobe koje rade s djecom u školskim športskim
društvima, nužnosti provođenja posebne zdravstvene skrbi za djecu koja se
bave športom u školi, uvođenja sustava praćenja i usmjeravanja školske djece u
sustav vrhunskoga športa i sl. Školska su športska društva po prvi put zakonski
definirana kao dio sustava športa u Republici Hrvatskoj. Zakonom je, također,
propisana i obveza donošenja Nacionalnoga programa športa kao strateškoga
i planskoga dokumenta kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja športa, i to prije
svega u smislu stvaranja uvjeta za bavljenje športom u odgojno-obrazovnome
sustavu (Zakon o športu, NN 71/06, 150/08).
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Međutim, ono što čini temelj sustava školskoga športa, a to je pitanje rada
voditelja školskih športskih društava, odnosno rada profesora kineziologije u
školskim športskim društvima, još uvijek nije riješeno na zadovoljavajući način.
Rad se profesora u školskim športskim društvima danas nedovoljno vrjednuje i
nije uključen u radnu obvezu i satnicu, niti je adekvatno honoriran.

1.3. ZAŠTO JE POTREBNA STRATEGIJA?
Do sada se pitanju školskoga športa u Republici Hrvatskoj nije pristupalo cjelovito
i sustavno. Mnoga pitanja nisu na zadovoljavajući način riješena te se potreba za
pripremom i objavljivanjem cjelovite analize stanja školskoga športa u Republici
Hrvatskoj činila sasvim izvjesnom. Takva se analiza, kojom bi se odredili daljnji
smjerovi razvoja, zapravo čini nužnom, tim više jer se posljednjih nekoliko godina
odgojno-obrazovna politika jasno i nedvosmisleno odredila prema školskome
športu kao jednom od primarnih područja u sustavu cjelokupnoga športa.
Novim je Zakonom o športu (Narodne novine, 71/06, 150/08, čl. 2)
propisano donošenje Nacionalnoga programa športa kao strateškoga
i planskoga dokumenta kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja
športa, i to prvenstveno o pitanjima stvaranja uvjeta za bavljenje
športom u odgojno-obrazovnome sustavu.

Osobe uključene u sustav školskoga športa mogle bi bez većega napora navesti
mnoge probleme i nedostatke sustava s kojima se susreću u svakodnevnoj
praksi. Neki su problemi i općepoznati. Međutim, još uvijek raspolažemo s
relativno malo objektivnih pokazatelja o aktualnom stanju školskoga športa.
Stoga je, u cilju izrade kvalitetnih i na realnim pokazateljima utemeljenih budućih
programa razvoja školskoga športa, bilo potrebno prikupiti što veći broj podataka
o školskome športu i ostalim čimbenicima koji, u ovom trenutku, definiraju sustav
školskoga športa u Republici Hrvatskoj. Bilo je nužno objektivnim metodama
odrediti prednosti, ali i slabosti sustava i njegove nedostatke, kao i prioritete
budućih razvojnih programa.
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Bez promjena i poboljšanja koje su dio strateških i razvojnih dokumenata, kao
osnovnih pretpostavki, nije moguće kvalitetnije pozicioniranje i vrjednovanje
učinaka školskoga športa u sustavu školstva, ali i športa općenito.
Pitanja položaja i uloge školskoga športa u široj športskoj zajednici nisu jasno
riješena. Stoga je jedan od ciljeva ovoga dokumenta odrediti jasne i ostvarive
pretpostavke razvoja školskoga športa kako bi on u budućnosti postao bitnom
okosnicom daljnjega razvoja kvalitetnoga športa u Republici Hrvatskoj.
Uključenost državnih institucija, odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i akademskih
te šire športske zajednice, medija, roditelja i drugih u programe i aktivnosti kojima
bi ciljevi bili poboljšanje uvjeta rada kao i povećanje mogućnosti za bavljenje
športom te promicanje zdravstvenih i odgojnih vrijednosti tjelesnoga vježbanja i
športa među djecom i mladima, u ovome je trenutku nedostatna.
Neophodan je veći broj rasprava, analiza, problemskoga i strateškoga
promišljanja o položaju i ulozi tjelesnoga vježbanja i športa u
odgojno-obrazovnome sustavu i sustavu športa izvan uskih stručnih
i znanstvenih krugova.

Potrebno je, stoga, strateškim dokumentima odrediti projekte i aktivnosti Hrvatskoga
školskoga športskog saveza (HŠŠS) i njegovih članica koji bi povezivali i objedinjavali
više subjekata zainteresiranih za djecu i mlade. Uključivanje šire zajednice u
sustav školskoga športa može se smatrati jednom od važnih pretpostavki za
njegov dugoročni razvoj. U tom je smislu nužno posvetiti pozornost podizanju
svijesti u javnosti o tome što Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) i njegove
članice rade.
Kako bi što kvalitetnije, cjelovitije i učinkovitije ispunio svoje zakonom propisane
zadaće skrbi, poticanja i promicanja školskoga športa u Republici Hrvatskoj te
objektivno definirao ranije navedene ciljeve djelovanja, Hrvatski je školski športski
savez (HŠŠS) u lipnju 2007. godine sklopio ugovor s Kineziološkim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu o izradi dokumenta Strategija razvoja školskoga športa
u Republici Hrvatskoj.
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1.4. ŠTO JE OBUHVAĆENO STRATEGIJOM?
Riječ strategija dolazi od grčke riječi strategos, vojskovođa. U doslovnom prijevodu
strategos znači vođenje vojske« (stratos = vojska, agein = voditi). S vremenom
je to značenje riječi izgubljeno, a danas se u općem smislu pod strategijom
podrazumijeva snalaženje u zadanim uvjetima i pronalaženje najboljih rješenja
pod pretpostavkom da je jasno koji se krajnji cilj želi ostvariti i kakvi su okviri i
ograničenja za postizanje cilja.
Moderne interpretacije podrazumijevaju strategiju kao skup znanja,
ciljeva i ideja o tome kako voditi određenu djelatnost na najučinkovitiji
i najmanje rizičan način.

U konkretnom slučaju školskoga športa, izrada strategije podrazumijeva što
detaljniji i na objektivnim pokazateljima utemeljen prikaz trenutačne situacije,
uočavanje područja nužnih i mogućih poboljšanja i postavljanje ciljeva budućega
djelovanja u sustavu školskoga športa. Strateškim određivanjem budućega razvoja
školskoga športa moguće je obuhvatiti više čimbenika i više različitih razina koje
u ovom trenutku definiraju sustav školskoga športa.
Ovim su dokumentom obuhvaćeni, odnosno analizirani i definirani
strateški ciljevi razvoja sljedećih dijelova sustava školskoga
športa:
• objekti i oprema u funkciji školskoga športa
• voditelji školskih športskih društava
• uključenost djece u školski šport
• sustav natjecanja i treninga u školskome športu
• financiranje školskoga športa
• školska športska društva (ŠŠD)
• zdravstvena zaštita učenika u školskim športskim društvima
• univerzalna športska škola
• školski šport djece s intelektualnim teškoćama
• Hrvatski školski športski savez
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Svi navedeni dijelovi sustava školskoga športa razmatrani su u dva poglavlja.
Prvo poglavlje odnosi se na analizu pokazatelja trenutačnoga stanja svakoga
područja te na procjenu mogućih i nužnih promjena u budućnosti. Analiza se temelji
na postojećim i anketom prikupljenim podatcima. Anketa je tijekom listopada,
studenoga i prosinca 2007., odnosno siječnja 2008. godine poslana svim osnovnim
i srednjim školama u Republici Hrvatskoj radi prikupljanja relevantnih pokazatelja
o trenutačnome stanju školskoga športa.
Drugo poglavlje odnosi se na jasno definiranje krajnjih ciljeva koji se žele ostvariti
do 2014. godine. Za postavljanje ciljeva određeno je nekoliko načela. Prije svega,
ciljevi moraju biti jasno, točno i pretežno kvantitativno definirani. Nadalje, moraju
biti realni i ostvarivi, ali istodobno poticajni, ambiciozni i razvojni.
Na nekim područjima sustava školskoga športa definirani ciljevi za 2014. godinu
postavljeni su tako da će njihovo ostvarivanje znatno promijeniti dosadašnji način
i praksu rada u školskom športu. Drugim riječima, u nekoliko slučajeva bilo je
potrebno nedvosmisleno se odlučiti za jednan od više mogućih ili postojećih
smjerova djelovanja školskoga športa. Za svako takvo dvojbeno ili trenutačno
neriješeno i otvoreno pitanje projektni tim je u izradi strategije pokušao odvagnuti
postojeće argumente za sve opcije i ponuditi prevladavajuće mišljenje.
Strateški ciljevi razvoja školskoga športa ovom su Strategijom
određeni za razdoblje od 2009. do 2014. godine.
Ova strategija predstavlja opći okvir za budući razvoj na temelju koje je potrebno
definirati poseban dokument kojim će se odrediti mehanizmi i načini provedbe
postavljenih ciljeva, razdoblja i rokovi ostvarenja postavljenih ciljeva te planirati
financijska sredstva potrebna za ispunjenje ciljeva, tijela i institucije koje će biti
zadužene za njihovo ispunjenje, kao i kontrolni mehanizmi za praćenje izvršavanja
postavljenih ciljeva. Kontrolni će mehanizmi odrediti pokazatelje ostvarenja ciljeva
te kritične vrijednosti pomoću kojih se određuju stupnjevi njihova izvršenja uz
postojanje sustava njihovoga stalnog praćenja. Stoga je logičan i nužan nastavak
Strategije razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj dokument Program
razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj kojim će se odjelotvoriti i
programski odrediti načini ostvarivanja Strategijom zacrtanih ciljeva.
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1.5. METODOLOGIJA IZRADE STRATEGIJE
Projekt Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj se odvijao
u tri ključna razvojna razdoblja:
1. Definiranje problema. Tijekom razdoblja izrade projekta okupljen je projektni
tim za izradu Strategije i definirana je šira skupina konzultanata. Projektni tim je
definirao problem, opseg i metodologiju izrade Strategije, kao i daljnje korake
nužne za izradu dokumenta.
2. Analiza. U ovom se razdoblju izradbe projekta pristupilo definiranju potrebnih
podataka za analizu stanja. S tim ciljem je izrađen anketni upitnik o stanju školskoga
športa u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Definiran je način
provođenja ankete i obrade podataka. Odlučeno je da će se podatci prikupljati
elektroničkim putem izravno od škola. U proces prikupljanja podataka uključila se
i Uprava za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,
koja je pružila pismenu podršku, kao i potrebne kontakte. Anketa je provedena
u razdoblju od listopada 2007. do siječnja 2008. godine. Prikupljeni odgovori
statistički su obrađeni deskriptivnim metodama. Projektni tim je dobivene rezultate
analizirao. Na temelju analize prepoznate su pozitivne strane, ali jednako tako i
slabosti sustava i njegovi nedostatci.
3. Određivanje ciljeva. Ovo je razdoblje podrazumijevalo definiranje konkretnih
strateških ciljeva, kao i cjelokupne strategije razvoja školskoga športa u Republici
Hrvatskoj. S tim ciljem organiziran je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu okrugli
stol koji je održan 30. svibnja 2008. godine. Na njemu je sudjelovalo gotovo pedeset
najistaknutijih stručnjaka i osoba izravno zainteresiranih za razvoj školskoga
športa: znanstvenici s Kineziološkoga fakulteta, predstavnici Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, predstavnici Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS)
i predstavnici županijskih školskih športskih saveza, predstavnici Agencije za
odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, predstavnica Ureda pravobraniteljice
za djecu, predstavnici Hrvatskoga olimpijskog odbora i Zagrebačkoga športskog
saveza te predstavnici Hrvatskoga nogometnog saveza. U višesatnoj je raspravi
razmatrano više tema i određeni osnovni strateški smjerovi razvoja školskoga
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športa u budućnosti. Široka je rasprava o Strategiji razvoja školskoga športa
u Republici Hrvatskoj održana i u lipnju 2008. godine tijekom Ljetne škole
kineziologa Republike Hrvatske. Pred oko 300 kineziologa ‡ profesora tjelesne i
zdravstvene kulture iz cijele Republike Hrvatske ‡ predstavljene su i usuglašene
osnovne smjernice budućega razvoja školskoga športa.

1.5.1. ANKETNI UPITNIK
Radi prikupljanja podataka i utvrđivanja stanja školskoga športa, izrađen je
anketni upitnik koji je poslan svim osnovnim i srednjim školama u državi. Anketa
je provedena u razdoblju od listopada 2007. do siječnja 2008. godine.
Anketni se upitnik sastojao od četiri dijela. Prvi dio odnosio se na osnovne podatke o:
školi, uključenosti učenika u školsko športsko društvo, nastavnicima i profesorima
tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno voditeljima ŠŠD, te školskim športskim
objektima i opremi. Drugi se dio odnosio na rad školskih športskih društava i
njegovih sekcija. Treći se dio odnosio na športska natjecanja u kojima škola,
odnosno školsko športsko društvo sudjeluje, a četvrti na materijalna sredstva,
odnosno prihode i rashode školskoga športskog društva. Anketom se od škola
tražilo da dostave podatke za školsku godinu 2006./2007.
Podatci dobiveni anketnim upitnikom statistički su obrađeni posebno za svaku
županiju i Grad Zagreb te cjelovito za Republiku Hrvatsku. Uz prikupljene podatke
u analizi su dijelom korišteni i službeni podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa Republike Hrvatske.
Analiza stanja školskoga športa u Republici Hrvatskoj provedena
je na uzorku od 317 osnovnih škola i 194 srednje škole.

Broj škola koji je odgovorio na anketni upitnik bio je vrlo visok (vidi Prilog 2 i 3).
Na temelju toga broja škola, odnosno veličine uzorka koji je obuhvaćen analizom,
moguće je donositi kvalitetne i statistički valjane zaključke o sustavu školskoga
športa u Republici Hrvatskoj.
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ŠKOLSKI ŠPORT DANAS
‡ ANALIZA STANJA

2.
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2.1. OBJEKTI U FUNKCIJI ŠKOLSKOGA ŠPORTA
SAŽETAK
Školske športske građevine čine materijalnu bazu za razvoj školskoga
športa u pojedinoj školi ili sredini. Trenutačno stanje u svezi izgrađenosti
školskih športskih objekata je:
OSNOVNE ŠKOLE
• u Republici Hrvatskoj trenutačno djeluju 874 matične osnovne škole
• školsku športsku dvoranu ima 607 osnovnih škola ili 69%
• 716 osnovnih škola (82%) ima vanjsko športsko igralište
• školsku športsku dvoranu nema 267 osnovnih škola ili 31%
• 158 osnovnih škola (18%) nema vanjsko športsko igralište
SREDNJE ŠKOLE
• u Republici Hrvatskoj trenutačno djeluje 391 srednja škola
• 178 srednjih škola (46%) ima vlastitu športsku dvoranu
• 167 srednjih škola (43%) ima izgrađena vanjska športska igrališta
• 175 srednjih škola (44%) nema vlastitu športsku dvoranu
• 210 srednjih škola (54%) nema izgrađena vanjska športska igrališta

Školske športske građevine čine materijalnu bazu za razvoj školskoga športa.
One se u pravilu grade za potrebe izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture
u skladu s uvjetima utvrđenim nastavnim planovima i programima te državnim
pedagoškim standardima.

2.1.1. OSNOVNE ŠKOLE
U pogledu uvjeta za održavanje aktivnosti školskoga športa, tj. razine izgrađenosti
školskih športskih dvorana i vanjskih športskih igrališta u osnovnim školama
trenutačna je situacija prikazana u tablici 1.
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Tablica 1. Izgrađenost školskih športskih dvorana i vanjskih igrališta u osnovnim školama2
Ukupan
broj škola

Školska športska dvorana

Vanjska športska igrališta

Ima

%

Nema

%

Ima

%

Nema

%

Zagrebačka æupanija

46

31

68%

15

32%

37

80%

9

20%

Krapinsko-zagorska
æupanija

33

25

76%

8

24%

32

97%

1

3%

Sisačko-moslavačka
æupanija

35

28

80%

7

20%

25

71%

10

29%

Karlovačka æupanija

29

16

55%

13

45%

27

93%

2

7%

Varaždinska æupanija

41

37

90%

4

10%

36

88%

5

12%

Koprivničko-križevačka
æupanija

25

13

52%

12

48%

23

92%

2

8%

Bjelovarsko-bilogorska
æupanija

27

14

52%

13

48%

23

81%

4

19%

Primorsko-goranska
æupanija

58

44

76%

14

24%

43

74%

15

26%

Ličko-senjska æupanija

15

10

67%

5

33%

13

87%

2

13%

Virovitičko-podravska
æupanija

17

12

71%

5

29%

15

88%

2

12%

Požeško-slavonska
æupanija

14

6

43%

8

57%

13

93%

1

7%

Brodsko-posavska æupanija

33

27

82%

6

18%

31

94%

2

6%

Zadarska æupanija

37

24

65%

13

35%

31

84%

6

16%

Osječko-baranjska æupanija

70

59

84%

11

16%

60

86%

10

14%

Šibensko-kninska æupanija

21

13

62%

8

38%

16

76%

5

24%

Vukovarsko-srijemska
æupanija

54

38

70%

16

30%

45

83%

9

17%

Splitsko-dalmatinska
æupanija

92

48

52%

44

48%

72

78%

20

22%

Istarska æupanija

48

27

56%

21

44%

36

75%

12

25%

Dubrovačko-neretvanska
æupanija

31

14

45%

17

55%

14

45%

17

55%

Međimurska æupanija

31

15

48%

16

52%

26

84%

5

16%

Grad Zagreb

117

106

93%

11

7%

98

84%

19

16%

REPUBLIKA HRVATSKA

874

607

69%

267

31%

716

82%

158

18%

Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 31. ožujka 2009.

2 Bez područnih, glazbenih i plesnih škola i učeničkih domova.
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Najvećio dio osnovnih škola u Republici Hrvatskoj odnosno njih 607 (69%) ima
vlastitu školsku športsku dvoranu, a 716 (82%) škola ima vanjsko školsko športsko
igralište. U tom je pogledu najbolja situacija u gradu Zagrebu i Varaždinskoj županiji
gdje svega 7% odnosno 10% osnovnih škola nema vlastitu dvoranu.
Ograničavajući čimbenik za daljnji razvoj školskoga športa je 267 osnovnih škola,
odnosno njih 31% koje nemaju vlastitu školsku športsku dvoranu. Najlošija je situacija
u Požeško-slavonskoj županiji u kojoj osam (57%) osnovnih škola nema vlastitu
školsku športsku dvoranu. Slijede je Dubrovačko-neretvanska županija u kojoj
17 (55%) osnovnih škola nema vlastitu školsku športsku dvoranu te Međimurska
županija u kojoj 16 (52%) osnovnih škola nema vlastitu školsku športsku dvoranu.
No brojčano je najlošija situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje 44 osnovne
škole ili njih 48% nemaju vlastitu školsku športsku dvoranu.
U pogledu vanjskih športskih igrališta situacija je znatno povoljnija. U cijeloj zemlji
158 osnovnih škola (18%) nema vanjsko športsko igralište. Potrebno je istaknuti
Dubrovačko-neretvansku županiju u kojoj, osim što 55% škola nema izgrađenu
školsku športsku dvoranu, 55% škola nema niti vanjsko športsko igralište.
Ovu sliku izgrađenosti školskih športskih objekata donekle ublažuje činjenica da
dio škola koristi školske športske dvorane ili vanjska športska igrališta susjednih
škola. Isto tako, činjenica je da dio škola koristi i javne športske dvorane za potrebe
nastave tjelesne i zdravstvene kulture odnosno školskoga športa. Međutim, ostaje
činjenica da određen broj školskih športskih društava u osnovnim školama u Republici
Hrvatskoj, nema dostatne materijalno-tehničke uvjete za razvoj školskoga športa.
Da podatak, ima li škola izgrađenu športsku dvoranu ili vanjsko športsko igralište,
ne znači uvijek i optimalne ili prihvatljive uvjete za razvoj školskoga športa, može
nam poslužiti sljedeći primjer. U Gradu Zagrebu svega 11 osnovnih škola ili
7% nema športsku dvoranu. Međutim, prema podatcima Gradskoga ureda za
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba iz svibnja 2008. godine, 56 osnovnih
škola ili njih 48% ima dvoranu veličine do 300m2, a samo 15% škola ili njih 18 ima
dvoranu od 600m2 ili više. Dakle, u gotovo polovini zagrebačkih osnovnih škola
ne postoje dvoranski uvjeti za razvoj ni jedne druge športske igre osim odbojke.
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Adaptaciju školskih športskih dvorana u Gradu Zagrebu (od sanacije krovišta,
zamjene parketa, prozora, popravaka rasvjete, grijanja, ventilacije i sanitarija do
ličenja zidova) zatražilo je 77% osnovnih škola.

2.1.2. SREDNJE ŠKOLE
Tablica 2. Izgrađenost školskih športskih dvorana i vanjskih igrališta u srednjim školama3
Broj
škola

Ima
dvoranu

Nema
dvoranu

Koristi
zajedničku
dvoranu

Ima
igralište

Nema
igralište

Koriste
zajedničko
igralište

Napomene

Zagrebačka æupanija

14

11 (79%)

1 (7%)

2 (14%)

9 (64%)

5 (36%)

0 (0%)

Krapinsko-zagorska
æupanija
Sisačko-moslavačka
æupanija

+ četiri javne
dvorane i jedno
javno igralište

9

4 (44%)

4 (44%)

1 (12%)

7 (78%)

2 (22%)

0 (0%)

13

7 (54%)

6 (46%)

0 (0%)

7 (54%)

6 (46%)

0 (0%)

Karlovačka æupanija

13

7 (54%)

6 (46%)

0 (0%)

9 (69%)

4 (31%)

0 (0%)

Varaždinska æupanija

15

8 (54%)

5 (33%)

2 (13%)

7 (47%)

6 (40%)

2 (13%)

Koprivničko-križevačka
æupanija
Bjelovarsko-bilogorska
æupanija
Primorsko-goranska
æupanija

8

4 (50%)

3 (37%)

1 (13%)

3 (38%)

5 (62%)

0 (0%)

13

2 (15%)

8 (61%)

3 (24%)

4 (31%)

9 (69%)

0 (0%)

32

18 (56%)

12 (37%)

2 (7%)

16 (50%)

16 (50%)

0 (0%)

5

5 (100%)

0

0 (0%)

2 (40%)

3 (60%)

0 (0%)

8

4 (50%)

4 (50%)

0 (0%)

4 (50%)

4 (50%)

0 (0%)

7

2 (29%)

2 (29%)

3 (42%)

2 (29%)

2 (29%)

3 (42%)

11

6 (55%)

5 (45%)

0 (0%)

4 (36%)

7 (64%)

0 (0%)

Zadarska æupanija

20

9 (45%)

10 (50%)

1 (5%)

8 (40%)

10 (50%)

2 (10%)

Osječko-baranjska
æupanija
Šibensko-kninska
æupanija
Vukovarsko-srijemska
æupanija
Splitsko-dalmatinska
æupanija

29

12 (41%)

13 (45%)

4 (14%)

11 (38%)

18 (62%)

0 (0%)

12

4 (33%)

4 (33%)

4 (33%)

1 (8%)

11 (92%)

0 (0%)

15

7 (47%)

5 (33%)

3 (20%)

9 (60%)

6 (40%)

0 (0%)

46

12 (26%)

24 (52%)

10 (22%)

14 (31%)

26 (56%)

6 (13%)

Ličko-senjska æupanija
Virovitičko-podravska
æupanija
Požeško-slavonska
æupanija
Brodsko-posavska
æupanija

Istarska æupanija

24

7 (29%)

17 (71%)

0 (0%)

9 (38%)

15 (62%)

0 (0%)

Dubrovačko-neretvanska
æupanija

14

3 (21%)

11 (79%)

0 (0%)

4 (29%)

10 (71%)

0 (0%)

Međimurska æupanija

6

2 (33%)

4 (67%)

0 (0%)

2 (33%)

4 (67%)

0 (0%)

Grad Zagreb

77

44 (57%)

31 (40%)

2 (3%)

35 (46%)

41 (53%)

1 (1%)

Ukupno

391

178 (46%)

175 (45%)

38 (9%)

167 (43%)

210 (54%)

14 (3%)

+ jedna javna
dvorana

+ četiri javne
dvorane

+ četiri javne
dvorane
+ jedna javna
dvorana

+ jedna javna
dvorana

Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 31. ožujka 2009.

3 Bez glazbenih i plesnih škola i učeničkih domova.
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Stanje izgrađenosti športskih građevina u srednjim školama prikazano je u tablici 2 iz
koje je vidljivo da 178 (46%) srednjih škola ima a 175 ili 45%, nema vlastitu športsku
dvoranu, dok 38 srednjih škola ili 9% koristi zajedničku športsku dvoranu. Najbolja
situacija je u Ličko-senjskoj županiji gdje sve srednje škole imaju izgrađenu vlastitu
športsku dvoranu. Najlošija situacija je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje
čak 79% srednjih škola nema športsku dvoranu. Slijede je Istarska županija sa
71% i Međimurska županija sa 67% škola bez dvorana.
Što se vanjskih športskih igrališta tiče situacija je sljedeća: 167 (43%) srednjih škola
ima a 210 (54%) nema vanjsko športsko igralište. Slično kao i kod osnovnih škola,
nepovoljnu situaciju ublažava činjenica da neke srednje škole koriste športske
dvorane i vanjska igrališta susjednih škola ili javne športske dvorane.
Prema podatcima prikupljenima u anketi, veći broj osnovnih i srednjih škola, njih 80%,
uglavnom koristi dvorane, do 80% od ukupnog vremena, za potrebe provođenja
redovite nastave tjelesne i zdravstvene kulture i izvannastavne športske aktivnosti,
odnosno za rad školskih športskih društava.
Od 2004. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa započelo je značajne
promjene radi podizanja kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja u
RH te stvaranja najkonkurentnijega znanstveno-obrazovnoga društva u ovome
dijelu Europe. S tim u svezi, stanje je izgrađenosti školskih športskih dvorana u
razdoblju od 2004. do danas značajno poboljšano. Naime, tijekom toga vremena
provodili su se programi financiranja izgradnje školskih športskih dvorana iz više
izvora.Tako je, primjerice, izravno iz sredstava državnoga proračuna Republike
Hrvatske i programa CEB V. (zajednička sredstva državnoga proračuna i Razvojne
banke Vijeća Europe) u razdoblju od 2004. do 2007. godine financirana izgradnja
74 športske dvorane od kojih je najveći dio školskih športskih dvorana, dok se iz
programa EIB II. (zajednička sredstva državnoga proračuna i Europske investicijske
banke) provodi financiranje izgradnje 80 športskih dvorana. Realizacija ovoga
programa započela je 2006. godine, a isti će biti dovršen do kraja 2009.
Slijedom navedenoga, od 2004. godine, kada je školsku športsku dvoranu imala
541 osnovna škola (498 matičnih škola i 43 područne osnovne škole), do danas,
u osnovnim je školama izgrađeno 127 školskih športskih dvorana (109 u matičnim
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školama i 18 u područnim školama), a u srednjim su školama izgrađene 52
športske dvorane. Ukupan broj novoizgrađenih školskih športskih dvorana od
2004. do danas je 179.
Značajno je istaknuti i to da je tijekom 2008. godine završena izgradnja šest
višenamjenskih športskih objekata od kapitalne važnosti za Republiku Hrvatsku.
Športske građevine sa 16 terena svoju su promociju imale na Svjetskome rukometnom
prvenstvu koje je od 25. siječnja do 8. veljače 2009. godine održano u Hrvatskoj.
Spaladium Arena u Splitu, ŠC Krešimir Ćosić u Zadaru, Žatika u Poreču, Gradska
sportska dvorana u Varaždinu, SC Gradski Vrt u Osijeku i Arena Zagreb u Zagrebu
višenamjenske su športske dvorane koje će, osim dvorana u Zagrebu i Splitu, biti
korištene i za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture i školskoga športa.
Iako je situacija u proteklih nekoliko godina značajno poboljšana, opće stanje
izgrađenosti i opremljenosti školskih športskih objekata u Republici Hrvatskoj
još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. U situaciji kada znatan postotak škola
za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture koristi prostore poput školskih hodnika,
adaptiranih učionica ili iznajmljuje dvorane, odnosno kada su postojeći objekti u
lošem stanju i loše održavani i bez osnovne športske opreme ili rekvizita, teško je
govoriti o perspektivi razvoja školskoga športa u tim sredinama. Bez još većega
angažiranja svih dionika sustava u rješavanje problema materijalno-tehničke osnove,
neće u potpunosti biti moguće ostvariti željeni razvoj školskoga športa.
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2.2. VODITELJI ŠKOLSKIH
ŠPORTSKIH DRUŠTAVA − KADROVI
SAŽETAK
Voditelji školskih športskih društava mogu biti isključivo osobe koje imaju
odgovarajući stupanj obrazovanja na razini sveučilišnoga studija i ispunjavaju
uvjete za nastavnika, odnosno profesora tjelesne i zdravstvene kulture, tj.
profesori kineziologije.
U trenutku provođenja ankete kadrovska je situacija bila sljedeća:
• voditelji ŠŠD u osnovnim školama: 41% nastavnici tjelesne i zdravstvene
kulture; 46% vanjski suradnici; 13% nastavnici iz drugih predmeta
• voditelji ŠŠD u srednjim školama: 71% nastavnici tjelesne i zdravstvene
kulture; 13% vanjski suradnici; 16% nastavnici drugih predmeta.
U trenutku provođenja ankete gotovo 59% voditelja u osnovnoškolskim i
oko 29% u srednjoškolskim športskim društvima nisu bili profesori tjelesne i
zdravstvene kulture.

Sukladno Zakonu o športu (NN 71/06, 150/08), programirati i provoditi izvannastavne
školske športske aktivnosti mogu isključivo osobe koje imaju odgovarajući stupanj
obrazovanja na razini sveučilišnoga studija i ispunjavaju uvjete za nastavnika,
odnosno profesora tjelesne i zdravstvene kulture, tj. profesori fizičke kulture/
profesori kineziologije/magistri kineziologije u edukaciji.
Anketom su prikupljeni podatci o voditeljima školskih športskih društava. U tablici
3 prikazani su podatci o voditeljima školskih športskih društava u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj.
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Tablica 3. Voditelji školskih športskih društava u osnovnim i srednjim školama u
Republici Hrvatskoj (listopad 2007. ‡ sijeËanj 2008.)

Osnovne
škole

Srednje
škole

Nastavnici
TZK

Drugi
nastavnici*

Vanjski
suradnici**

Ukupno
voditelja po
ŠŠD

voditelja po ŠŠD

1,3

0,42

1,48

3,2

voditelji po ŠŠD u
postotcima

40,74%

13,07%

46,19%

100%

voditelja po ŠŠD

1,78

0,38

0,34

2,5

voditelji po ŠŠD u
postotcima

71,18%

15,6%

13,22%

100%

* Nastavnici iz drugih predmeta, zaposlenici škole, obavljaju poslove voditelja sekcije u ŠŠD-u
** Osobe koje nisu zaposlenici škole, a obavljaju poslove voditelja sekcije u ŠŠD-u

Iz iznesenih podataka (tablica 3) razvidno je kako je u osnovnoškolskim športskim
društvima radilo u prosjeku 3,2 voditelja sekcija, odnosno nešto više nego u
srednjim školama gdje su bila 2,5 voditelja po školskom športskom društvu.
Međutim, puno je važnija razlika u strukturi voditelja. Naime, u osnovnim školama
od ukupnog broja voditelja, nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u
školi činili su nešto više od 40%. Čak 46% voditelja sekcija u osnovnoškolskim,
odnosno nešto više od 13% u srednjoškolskim športskim društvima, bili su tzv.
vanjski suradnici, odnosno osobe koje nisu zaposlenici škole. Iako u ovom
trenutku ne raspolažemo detaljnijim informacijama o stupnju obrazovanja vanjskih
suradnika, postoji opravdana sumnja da ih znatan broj nema nikakve veze sa
školskim sustavom. Radi se o osobama koje su zaposlene ili honorirane kao
treneri u lokalnim športskim klubovima, a koje su vrlo često bez odgovarajuće ili
ikakve stručne spreme za posao koji obavljaju. U tim slučajevima takve osobe
nemaju niti zakonske niti stručne osnove za obavljanje poslova voditelja sekcija
u školskim športskim društvima. U perspektivi, ukoliko vanjski suradnici ne
ispunjavaju Zakonom o športu propisane uvjete za obavljanje stručnih poslova,
neće im se dozvoliti obavljanje bilo kakvih stručnih poslova u školskim športskim
društvima.

41

U osnovnim školama oko 13%, a u srednjim školama gotovo 16% voditelja sekcija
bili su nastavnici drugih predmeta zaposleni u školama. Iako raspolažu pedagoškim
i didaktičkim znanjima za rad s djecom, njihova stručna znanja iz područja
kineziologije su nedostatna za kvalitetan angažman u školskome športu.
Činjenica da u trenutku provođenja ankete gotovo 60% voditelja u osnovnoškolskim
i oko 29% u srednjoškolskim športskim društvima potencijalno nisu zadovoljavali
osnovne zakonske propise o potrebnoj stručnoj spremi za obavljanje stručnih
poslova u školskome športu, svakako zahtijeva žurnu reakciju.
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2.3. UKLJUČENOST DJECE U ŠKOLSKI ŠPORT
SAŽETAK
Broj učenika osnovnih škola uključenih u rad, odnosno u treninge i natjecanja
školskih športskih društava, važan je pokazatelj stanja sustava školskoga
športa.
Od početka razvoja sustava školskoga športa u Republici Hrvatskoj
njegov osnovni cilj bio je uključivanje što većega broja učenika u športske
aktivnosti.
OSNOVNE ŠKOLE:
• u rad ŠŠD uključeno je 80.000 ili oko 22% učenika
• od učenika uključenih u rad ŠŠD 61% su dječaci, a 39% djevojčice
• u rad ŠŠD uključeno je 32% učenika od 5. do 8. razreda i 12% učenika
od 1. do 4. razreda osnovne škole
• u sustave športskoga treninga i natjecanja izvan škole ‡ športski klubovi
u lokalnoj sredini ‡ uključeno je 80.000 ili oko 22% učenika.
SREDNJE ŠKOLE:
• u rad ŠŠD uključen je 40.000 ili oko 21% učenika
• od učenika uključenih u rad ŠŠD 60% su mladići, a 40% su djevojke
• u sustave športskoga treninga i natjecanja izvan škole ‡ športski klubovi
u lokalnoj sredini ‡ uključeno je 30.000 ili oko 17% učenika.
Broj učenika osnovnih škola uključenih u rad, odnosno treninge i natjecanja školskih
športskih društava, značajan je pokazatelj stanja sustava školskoga športa. Od
početka razvoja sustava školskoga športa u Republici Hrvatskoj njegov osnovni
cilj bilo je uključivanje što većega broja djece u športske aktivnosti. Taj osnovni
cilj školskoga športa zasigurno i jest bio jedan od najvažnijih motiva njegova
ustrojavanja i razvoja.
Uz pohađanje i vježbanje na satima redovite nastave tjelesne i zdravstvene kulture,
djeca i mladi u Hrvatskoj relativno se malo bave tjelesnim aktivnostima. Neke od
analiza tjelesne aktivnosti (Findak, 1999.) na populaciji učenika četvrtih i osmih razreda
hrvatskih osnovnih škola, pokazuju da naši učenici uz četiri do šest sati sjedenja u
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školskim klupama, od jedan do tri sata dnevno sjede pred TV ekranima4 te da na
ostale sjedeće aktivnosti« učenici četvrtih razreda osnovne škole dnevno utroše
do 65 minuta, a učenici osmih razreda osnovne škole do 135 minuta. Prema istom
istraživanju, učenici četvrtih razreda osnovnih škola dnevno u igri provedu najviše
do 58 minuta, a učenici osmih razreda najviše do 34 minute dnevno. U Finskoj se,
primjerice, četvero od petero djece (80%) u dobi do 18 godina bavi u slobodno
vrijeme nekim športskim aktivnostima. Od toga 40% njih to čini četiri ili više puta
tjedno (Nieminen, 2003.). Iako navedeni podatci, ponajviše iz metodoloških razloga,
nisu usporedivi s navedenim podatcima za Hrvatsku, tendencija je jasna i moguće
je izvesti zaključke o malom broju djece u Republici Hrvatskoj koja se bave tjelesnim
vježbanjem i športom izvan obvezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Važan
podatak je taj da je na području Grada Zagreba registrirano oko 40.000 športaša
mlađih dobnih uzrasta (Puhak, 2001.), odnosno tek oko 23% ukupne populacije
mladih do 19 godina na području Grada Zagreba. Iako nam u ovom trenutku nisu
dostupni slični podatci za područje cijele zemlje, moguće je pretpostaviti da ti
pokazatelji nisu bitno drugačiji od pokazatelja za Grad Zagreb.
Pokazatelji o broju djece i mladih uključenih u rad školskih športskih društava s
kojima se do sada raspolagalo bili su, u pravilu, na razini procjena. Novi pokazatelji,
predstavljeni u nastavku, puno su precizniji, objektivniji, detaljniji i omogućuju
kvalitetnije zaključke.

2.3.1. OSNOVNE ŠKOLE
Prikupljeni podaci o broju učenika osnovnih škola uključenih u rad školskih športskih
društava u Republici Hrvatskoj odnose se na školsku godinu 2006./2007. Podatci
su prikupljeni anketnim upitnikom tijekom listopada, studenoga i prosinca 2007.
i siječnja 2008. godine.
Anketom su prikupljeni podatci o: ukupnome broju učenika u školi, broju dječaka i
djevojčica, ukupnome broju učenika te posebno o broju dječaka i djevojčica uključenih
u rad školskoga športskog društva. U tablici 4 prikazani su postotci uključenosti
učenika u rad školskih športskih društava po županijama i ukupno za područje cijele
Republike Hrvatske od prvoga do osmoga razreda osnovne škole.
4 U Sjedinjenim Američkim Državama djeca provedu u prosjeku 3,5 do 4 sata dnevno ispred
televizora (Boreham i Riddoch, 2001).
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Tablica 4. Uključenost učenika osnovne škole u školska športska društva.
Postotak učenika
uključenih u ŠŠD*

ŠŠD/m

ŠŠD/ž

Bjelovarsko-bilogorska županija

18,71%

66,87%

33,13%

23,95%

12,99%

Brodsko-posavska županija

22,65%

62,93%

37,07%

27,26%

17,60%

Dubrovačko-neretvanska županija

29,05%

61,07%

38,93%

32,40%

25,00%

Istarska županija

42,42%

57,96%

42,04%

48,58%

36,11%

Karlovačka županija

25,66%

59,58%

40,42%

30,11%

21,07%

Koprivničko-križevačka županija

15,23%

54,53%

45,47%

16,31%

14,11%

Krapinsko-zagorska županija

20,08%

69,24%

30,76%

26,65%

12,92%

Ličko-senjska županija

29,76%

61,21%

38,79%

35,61%

23,64%

Međimurska županija

28,88%

62,06%

37,94%

35,54%

22,10%

Osječko-baranjska županija

22,13%

60,58%

39,42%

26,57%

17,60%

Požeško-slavonska županija

14,47%

63,34%

36,66%

17,62%

11,05%

Primorsko-goranska županija

27,63%

54,95%

45,05%

29,89%

25,29%

Sisačko-moslavačka županija

24,72%

64,36%

35,64%

30,71%

18,28%

Splitsko-dalmatinska županija

19,63%

55,01%

44,99%

21,42%

17,81%

Šibensko-kninska županija

11,37%

57,43%

42,57%

12,46%

10,17%

Varaždinska županija

23,80%

71,07%

28,93%

33,19%

14,04%

Virovitičko-podravska županija

15,75%

61,70%

39,30%

19,09%

12,40%

Vukovarsko-srijemska županija

30,72%

58,53%

41,47%

35,43%

25,87%

Zadarska županija

22,89%

56,13%

43,87%

25,21%

20,48%

Zagrebačka županija

18,96%

61,17%

38,83%

22,53%

15,15%

Grad Zagreb

19,05%

61,24%

38,75%

20,89%

16,71%

REPUBLIKA HRVATSKA

22,07%

61,06%

38,94%

26,08%

17,79%

Ukupno (m) Ukupno (ž)
/ ŠŠD (m)
/ ŠŠD (ž)

* Školsko športsko društvo
Legenda: 1 ‡ postotak učenika osnovnih škola uključenih u rad školskih športskih društava u odnosu na
ukupan broj učenika; 2 ‡ postotak dječaka u školskim športskim društvima; 3 ‡ postotak djevojčica u
školskim športskim društvima; 4 ‡ postotak dječaka osnovnih škola uključenih u rad školskih športskih
društava u odnosu na ukupan broj dječaka; 5 ‡ postotak djevojčica osnovnih škola uključenih u rad
školskih športskih društava u odnosu na ukupan broj djevojčica.
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U prikazanim podatcima (tablica 4) možemo uočiti da je na području cijele
Republike Hrvatske u treninge i natjecanja školskih športskih društava u osnovnim
školama uključeno 22% djece. Navedeni podatak svjedoči o malome broju učenika
uključenih u školska športska društva. S obzirom na jedan od osnovnih ciljeva
školskoga športa, a to je uključivanje što većega broja učenika u školski šport,
moguće je donijeti zaključak o rezervama, odnosno o znatnim mogućnostima i
rastućoj potrebi (osobito sa zdravstvenoga i socijalnoga aspekta) uključivanja puno
većega broja djece u rad školskih športskih društava na nacionalnoj razini.
Navedeno ima osobitu važnost uzmu li se u obzir i značajnije razlike po županijama.
Tako se raspon kreće od svega 11,37% u Šibensko-kninskoj i 14,47% u Požeškoslavonskoj županiji do čak 30,72% u Vukovarsko-srijemskoj i 42,42% u Istarskoj
županiji. Iskustva posljednje dvije navedene županije svjedoče o postojanju
mogućnosti i interesu većega broja učenika za uključivanje u sustav školskoga
športa. Stoga je potrebno pronaći načine i organizacijske oblike djelovanja koji
će omogućiti uključivanje što većega broja učenika osnovnih škola u sustav
školskoga športa u idućih nekoliko godina.
Od broja uključenih učenika u rad školskih športskih društava oko 61% otpada na
dječake a 39% na djevojčice. Odnosno, oko 26% učenika od prvoga do osmoga
razreda osnovne škole uključeno je u rad školskih športskih društava i nešto manje
od 18% učenica. Navedeno nam svjedoči o znatno manjem broju djevojčica
uključenih u sustav školskoga športa u osnovnoj školi u odnosu na dječake. Veća
uključenost dječaka u odnosu na djevojčice vidljiva je u svim županijama.
U tablici 5 prikazani su podatci o uključenosti učenika osnovnih škola u sustav
školskoga športa analitički, posebno za učenike od prvoga do četvrtoga razreda,
a posebno za učenike od petoga do osmoga razreda.

46

Tablica 5. Uključenost učenika 1. ‡ 4. razreda, 5. ‡ 8. razreda i 1. ‡ 8. razreda osnovnih
škola u školski šport
Postotak učenika
uključenih u ŠŠD

ŠŠD/m

ŠŠD/ž

Ukupno (m) /
ŠŠD (m)

Ukupno (ž) /
ŠŠD (ž)

UČENICI
1. ‡ 4. RAZRED

11,60%

61,11%

38,89%

13,73%

9,33%

UČENICI
5. ‡ 8. RAZRED

32,06%

60,32%

39,68%

37,21%

26,49%

UČENICI
1. ‡ 8. RAZRED

22,07%

61,06%

38,94%

26,08%

17,79%

Legenda: ŠŠD/m ‡ postotak dječaka uključenih u rad školskih športskih društava; ŠŠD/ž ‡ postotak
djevojčica uključenih u rad školskih športskih društava; UKUPNO (m)/ŠŠD(m) ‡ postotak dječaka
uključenih u rad školskih športskih društava u odnosu na ukupan broj dječaka; UKUPNO(ž)/
ŠŠD(ž) ‡ postotak djevojčica uključenih u rad školskih športskih društava u odnosu na ukupan broj
djevojčica.

Iz podataka u tablici 5 razvidno je kako postoji značajna razlika u postotku učenika
osnovnih škola uključenih u sustav školskoga športa između učenika mlađe školske
dobi (od prvoga do četvrtoga razreda) i učenika koji pohađaju više razrede osnovne
škole (od petoga do osmoga razreda). Nekoliko je vjerojatnih i logičnih razloga za to.
Prije svega, aktivnosti školskih športskih društava u pravilu organiziraju i programiraju
profesori kineziologije zaposleni na školama kao profesori tjelesne i zdravstvene
kulture od petoga do osmoga razreda. Redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene
kulture od prvoga do četvrtoga razreda ne provode profesori kineziologije, već učitelji
razredne nastave. Učenici od prvoga do četvrtoga razreda nisu u izravnom kontaktu
s nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture i stoga su vjerojatno slabije upoznati
s aktivnostima školskih športskih društava i slabije motivirani na uključivanje u rad.
Nadalje, sustavi natjecanja u školskom športu nisu ustrojeni za učenike od prvoga do
četvrtoga razreda. Stoga je logično pretpostaviti da postoji i manji interes kod učenika
od prvoga do četvrtoga razreda za uključivanje u rad školskih športskih društava.
Također, treninzi sekcija školskih športskih društava u pravilu se odvijaju poslije
nastave u kasnijim popodnevnim i večernjim satima koji nisu prikladni za učenike
nižih razreda jer nerijetko zahtijevaju pratnju odrasle osobe na putu do škole.
Potrebno je učiniti dodatne organizacijske napore i posebno stimulirati uključivanje
učenika nižih razreda u sustav školskoga športa. Prije svega, moguće je programima
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univerzalne športske škole koje pohađaju upravo učenici od prvoga do četvrtoga
razreda učiniti tjelesno vježbanje dostupnim još većemu broju učenika. Trenutačno
je u rad u 207 odjeljenja univerzalnih športskih škola uključeno oko 6.000 učenika.
Kako su anketom obuhvaćeni podatci za školsku godinu 2006./2007. kada još
nije postojao program Univerzalna športska škola, možemo reći da se s tih 6.000
uključenih učenika postotak učenika od prvoga do četvrtoga razreda uključenih
u rad aktivnosti školskoga športa povećao za 3,5%, i trenutačno iznosi oko 15%.
No, i ovako poboljšanu trenutačnu uključenost od 15% učenika od prvoga do
četvrtoga razreda nužno je u budućnosti znatno povećati.
Podatak da je oko 32% učenika od petoga do osmoga razreda osnovne škole
uključeno u aktivnosti školskih športskih društava ne zadovoljava. U tablici 6
navedeni su podatci o uključenosti učenika u športske aktivnosti izvan škole,
odnosno u lokalne športske klubove.
Tablica 6. U
 ključenost učenika 1. ‡ 4. razreda, 5. ‡ 8. razreda i 1. ‡ 8. razreda osnovnih
škola u športske klubove izvan škole
1

2

3

4

5

Postotak učenika
uključenih u ŠK*

ŠK/m

ŠK/ž

Ukupno (m) /
ŠK (m)

Ukupno (ž) /
ŠK (ž)

UČENICI
1. ‡ 4. RAZRED

17,65%

64,02%

35,98%

21,88%

13,13%

UČENICI
5. ‡ 8. RAZRED

26,70%

65,82%

34,18%

33,81%

18,76%

UČENICI
1. ‡ 8. RAZRED

22,18%

65,13%

34,87%

27,95%

16,00%

* Športski klub
Legenda: 1 ‡ postotak učenika uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj
učenika; 2 ‡ postotak dječaka u športskim klubovima; 3 ‡ postotak djevojčica u športskim klubovima;
4 ‡ postotak dječaka uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj dječaka;
5 ‡ postotak djevojčica uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj djevojčica.
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Iz tablice 6 vidljivo je da je gotovo 27% učenika od 5. do 8. razreda uključeno u
aktivnosti lokalnih športskih klubova. Moguće je da dolazi do znatnoga preklapanja
učenika uključenih u školska športska društva i učenika uključenih u rad lokalnih
športskih klubova. Jedan od osnovnih ciljeva školskoga športa ‡ uključenje u
športske aktivnosti većega broja onih učenika koji nisu već uključeni u neki od
postojećih športskih sustava ‡ na zadovoljavajući način još nije postignut.
U perspektivi razvoja školskoga športa potrebno je stvoriti mogućnosti za
uključivanje većega broja učenika osnovnih škola od petoga do osmoga razreda
u aktivnosti školskih športskih društava. Time bi broj učenika u školskim športskim
društvima značajno premašio broj učenika u lokalnim športskim klubovima što
bi bilo jamstvo da u sustavu školskoga športa dominiraju učenici koji već nisu
uključeni u neki drugi športski i trenažni sustav.

2.3.2. SREDNJE ŠKOLE
Prikupljeni podatci o broju učenika srednjih škola uključenih u rad školskih športskih
društava u Republici Hrvatskoj odnose se na školsku godinu 2006./2007. Podatci
su prikupljeni anketnim upitnikom tijekom studenoga i prosinca 2007. i siječnja
2008. godine.
Anketom su prikupljeni podatci o ukupnome broju učenika u školi, broju mladića i
djevojaka, ukupnome broju učenika te posebno o broju mladića i djevojaka uključenih
u rad školskoga športskog društva. U tablici 7 prikazani su postotci uključenosti
učenika u rad školskih športskih društava po županijama i ukupno za područje
cijele Republike Hrvatske od prvoga do četvrtoga razreda srednjih škola.
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Tablica 7. Uključenost učenika srednjih škola u školska športska društva
1

2

3

4

5

Postotak učenika
uključenih u ŠŠD*

ŠŠD/m

ŠŠD/ž

Bjelovarsko-bilogorska županija

13,38%

68,23%

31,77%

17,81%

8,72%

Brodsko-posavska županija

10,51%

68,11%

31,89%

22,86%

6,21%

Dubrovačko-neretvanska županija

13,24%

57,07%

42,93%

12,19%

14,97%

Istarska županija

23,79%

60,90%

39,10%

30,77%

17,58%

Karlovačka županija

14,67%

65,58%

34,42%

18,33%

10,62%

Koprivničko-križevačka županija

32,37%

53,46%

46,54%

27,16%

47,69%

Krapinsko-zagorska županija

12,80%

62,92%

37,08%

14,48%

10,70%

Ličko-senjska županija

31,39%

60,36%

39,64%

41,71%

22,80%

Međimurska županija

56,60%

34,59%

65,41%

65,93%

52,66%

Osječko-baranjska županija

22,94%

64,20%

35,80%

29,37%

16,47%

Požeško-slavonska županija

22,19%

56,75%

43,25%

34,22%

15,18%

Primorsko-goranska županija

15,17%

54,21%

45,79%

18,14%

12,71%

Sisačko-moslavačka županija

23,96%

64,02%

35,98%

29,97%

17,65%

Splitsko-dalmatinska županija

22,57%

64,81%

35,19%

28,13%

16,54%

Šibensko-kninska županija

14,73%

53,66%

46,34%

16,27%

13,27%

Varaždinska županija

23,04%

50,35%

49,65%

21,76%

24,52%

Virovitičko-podravska županija

18,63%

58,59%

41,41%

23,79%

14,26%

Vukovarsko-srijemska županija

22,04%

57,87%

42,13%

25,77%

18,38%

Zadarska županija

20,17%

59,41%

40,59%

20,98%

19,09%

Zagrebačka županija

17,33%

65,36%

34,64%

21,74%

12,53%

Grad Zagreb

21,98%

63,97%

36,03%

27,20%

16,40%

REPUBLIKA HRVATSKA

21,27%

59,61%

40,39%

25,13%

17,34%

Ukupno (m) Ukupno (ž)
/ ŠŠD (m)
/ ŠŠD (ž)

* Školsko športsko društvo
Legenda: 1 ‡ postotak učenika srednjih škola uključenih u rad školskih športskih društava u odnosu na
ukupan broj učenika; 2 ‡ postotak mladića u školskim športskim društvima; 3 ‡ postotak djevojaka u
školskim športskim društvima; 4 ‡ postotak mladića srednjih škola uključenih u rad školskih športskih
društava u odnosu na ukupan broj mladića; 5 ‡ postotak djevojaka srednjih škola uključenih u rad
školskih športskih društava u odnosu na ukupan broj djevojaka.
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Iz podataka prikazanih u tablici 7 vidljivo je kako je na području cijele Republike Hrvatske
u treninge i natjecanja školskih športskih društava u srednjim školama uključeno oko
21% učenika. Ukoliko se usporedi postotak od oko 32% učenika od petoga do osmoga
razreda osnovne škole koji su uključeni u osnovnoškolska športska društva, zapaža
se da je postotak učenika uključenih u srednjoškolska športska društva smanjen za
oko 11%, odnosno na svega 21% učenika (Prikaz 1).
Prikaz 1. Usporedni prikaz uključenosti učenika u školska športska društva 1. ‡ 4. razred
osnovnih škola, 5. ‡ 8. razred osnovnih škola i 1. ‡ 4. razred srednjih škola u
Republici Hrvatskoj

32,06%

21,27%

11,60%

1. ‡ 4. O©

5. ‡ 8. O©

1. ‡ 4. S©

Taj trend smanjenja broja učenika u srednjim školama uključenih u treninge i
natjecanja školskih športskih društava nije prihvatljiv. Moguće je pronaći više
uzroka za taj negativan trend. Jedan od glavnih razloga je vjerojatno činjenica
da se u većini športskih sustava upravo u razdoblju od 13. do 15. godine života
provodi prva značajnija selekcija nadarenih športaša. Kod onih koji su negativno
selekcionirani, dakle ocijenjeni kao manje nadareni, odnosno neperspektivni, pa
im se često kaže da klub na njih više ne računa ili im se nudi prijelaz u neki manje
kvalitetan klub i slično, javlja se snažan osjećaj razočaranja zbog neuspjeha, gubitka
ili znatnoga smanjenja zanimanja za daljnje sudjelovanje u športskim aktivnostima,
što se očituje i u smanjenom interesu za uključivanje u školski šport.
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Također, u ovom trenutku postoji i značajna razlika u sustavu natjecanja između
učenika osnovnih i srednjih škola. Ne ulazeći ovom prilikom u specifičnosti
pojedinih županija, činjenica je da se na nacionalnoj razini učenici osnovnih
škola natječu u 12 športova, a učenici srednjih škola u svega sedam športova.
Manji broj športova u kojima postoje natjecanja na nacionalnoj razini, zasigurno
uvjetuje i manji interes i mogućnost učenika srednjih škola za uključivanje u rad
školskih športskih društava. U budućnosti je neophodno povećati broj športova
na nacionalnoj razini u kojima će se natjecati učenici srednjih škola.
Nije nevažna ni činjenica da je oko 40% učenika srednjih škola putnika, tj. učenika
koji srednju školu pohađaju izvan mjesta stanovanja. Nastupi na školskim športskim
natjecanjima, koji se u pravilu događaju vikendom, vrlo često nisu pogodni za one
učenike koji, u pravilu, vikendima odlaze kući i vrijeme provode u krugu obitelji.
S druge strane, sustav srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja nešto je zahtjevniji
od osnovnoškolskoga te traži više učenja i rada pa se učenici, vjerojatno u želji da
što kvalitetnije ispune školske obveze i postignu što bolji uspjeh, rjeđe odlučuju za
uključivanje u aktivnosti u školskome športskom klubu i druge športske aktivnosti.
Dok su osnovne škole relativno blizu mjestu stanovanja svojih učenika, u srednje
se škole učenici ne upisuju prema načelu najbliže škole. Radi toga u većim urbanim
sredinama, učenici na svakodnevni put od kuće do škole i obratno, troše znatno
više vremena što također nije zanemariva činjenica. Također, ne treba zaboraviti da
se lepeza interesa starijih adolescenata naglo širi, pa čak i učenike koji su već stekli
naviku i potrebu bavljenja športom valja osobito kvalitetno motivirati da ne prekinu
s tom aktivnosti. Izuzetno je potrebno dodatnim aktivnostima motivirati i potaknuti
one učenike srednjih škola koji se do sada nisu uključivali u športske aktivnosti.
Odnos mladića i djevojaka u školskim športskim društvima ostao je približno isti
kao i u osnovnim školama, odnosno oko 60:40 u korist mladića.
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Tablica 8. Uključenost učenika 1. ‡ 4. razreda srednjih škola u športske klubove

SREDNJE ŠKOLE
1. ‡ 4. RAZRED

1

2

3

4

5

Postotak učenika
uključenih u ŠK*

ŠK/m

ŠK/ž

Ukupno (m) /
ŠK (m)

Ukupno (ž) /
ŠK (ž)

16,74%

74,13%

25,87%

24,60%

8,74%

* Športski klub
Legenda: 1 ‡ postotak učenika uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj
učenika; 2 ‡ postotak dječaka u športskim klubovima; 3 ‡ postotak djevojčica u športskim klubovima;
4 ‡ postotak dječaka uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj dječaka;
5 ‡ postotak djevojčica uključenih u lokalne športske klubove u odnosu na ukupan broj djevojčica.

Iz podataka prikazanih u tablici 8 vidljivo je da je gotovo 17% učenika srednjih
škola uključeno u aktivnosti lokalnih športskih klubova. Dakle, moguÊe je da u
srednjim školama dolazi do znatnoga preklapanja učenika uključenih u školska
športska društva i učenika uključenih u rad lokalnih športskih klubova.
U perspektivi razvoja školskoga športa, potrebno je stvoriti mogućnosti uključivanja
većega broja učenika srednjih škola u aktivnosti školskih športskih društava. Time
bi broj učenika u školskim športskim društvima značajno premašio broj učenika u
športskim klubovima, što bi bilo jamstvo da u sustavu školskoga športa dominiraju
učenici koji već nisu uključeni u neki drugi športski i trenažni sustav.
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2.4. SUSTAV NATJECANJA I TRENINGA
U ŠKOLSKOME ŠPORTU
SAŽETAK
Trenutačno se u Hrvatskoj u nadležnosti Hrvatskoga školskoga športskog
saveza (HŠŠS) organizira Državno prvenstvo školskih športskih društava
osnovnih i srednjih škola kao jedini službeni sustav natjecanja ŠŠD-a.
Državno se prvenstvo sastoji od sljedećih razina natjecanja:
• završnica ‡ dva natjecateljska dana
• poluzavršnica ‡ jedan natjecateljski dan
• županijska natjecanja ‡ u pravilu jedan natjecateljski dan
• gradska i općinska natjecanja ‡ u pravilu jedan natjecateljski dan
Na školskim natjecanjima u najvećem broju slučajeva sudjeluju učenici
osmih razreda, dok učenici sedmih razreda, a posebno učenici šestih i
petih razreda vrlo rijetko ili nikako ne sudjeluju na natjecanjima. Potrebno
je uvesti natjecanja posebno za učenike petih i šestih razreda i učenike
sedmih i osmih razreda.
Izrazito je mali broj školskih športskih društava koja uspijevaju tijekom
školske godine organizirati sustavan trening ili uopće osigurati uvjete za
sustavan trenažni rad svojih članova.
Sustavan trenažni rad tijekom cijele školske godine s djecom članovima
školskih športskih društava mora biti osnovi zahtjev koji se postavlja pred sva
školska športska društva i pred sve voditelje školskih športskih društava.

Danas se u Hrvatskoj u nadležnosti Hrvatskoga školskoga športskog saveza
organizira Državno prvenstvo školskih športskih društava osnovnih i srednjih
škola RH. Državno prvenstvo (DP) jedini je službeni sustav natjecanja školskih
športskih društava. Propisnikom Državnoga prvenstva, koji je donio Izvršni odbor
Hrvatskoga školskoga športskog saveza, određuje se sljedeće: športovi u kojima
se održava DP, opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i održavanja DP i
osnovne norme ponašanja sudionika državnoga prvenstva.
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Državno prvenstvo se, zaključno sa školskom godinom 2007./2008., organiziralo
u 12 športova u konkurenciji osnovnih škola i 7 športova u konkurenciji srednjih
škola. Prema Propisniku Državnoga prvenstva, donesenom na sjednici Izvršnoga
odbora HŠŠS-a 18. rujna 2008. godine, državno prvenstvo će se od školske
godine 2008./2009. održavati u 13 športova u konkurenciji osnovnih škola i u 8
športova u konkurenciji srednjih škola (tablica 9).
Tablica 9. Popis športova na Državnome prvenstvu školskih športskih društava
osnovnih i srednjih škola
r.b.

Osnovne škole

Srednje škole

1.

Mali nogomet

Mali nogomet

2.

Košarka

Košarka

3.

Rukomet

Rukomet

4.

Odbojka

Odbojka

5.

Atletika

Atletika

6.

Gimnastika

Stolni tenis

7.

Plivanje

Kros

8.

Stolni tenis

Badminton

9.

Tenis

10.

Streljaštvo

11.

Šah

12.

Kros

13.

Badminton

Također, prema članku 4. Propisnika Državnoga prvenstva, da bi neki šport ušao
u sustav natjecanja na državno prvenstvo, mora zadovoljiti najmanje dva od dolje
navedenih uvjeta:
• da je u nastavnom planu i programu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u
osnovnim ili srednjim školama
• da je olimpijski šport
• da je u sustavu natjecanja ISF (International Schoolsport Federation ‡
Međunarodna školska športska federacija)
• najmanje 20% škola u RH mora biti zainteresirano za natjecanje u tom športu.
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2.4.1.	POLUZAVRŠNICA I ZAVRŠNICA DRŽAVNOGA
PRVENSTVA
Poluzavršna i završna natjecanja DP provodi i financira Hrvatski školski športski
savez (HŠŠS) u suradnji sa županijskim školskim športskim savezima i Školskim
športskim savezom Grada Zagreba te osnovnim i srednjim školama RH. U iznimnim
situacijama natjecanja se mogu provoditi u suradnji s lokalnim vlastima, odnosno
tijelima nadležnima za šport pri uredima državne uprave.
Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima imaju školska športska društva koja to
ostvare rezultatima na županijskim natjecanjima. Pobjednici županijskih natjecanja u
športskim igrama (nogomet, rukomet, košarka, odbojka) i badmintonu kvalificiraju se
na poluzavršnicu državnoga prvenstva. Određene županije, propisane Propisnikom,
daju dvije prvoplasirane ekipe sa svojih županijskih natjecanja (ovisno o veličini
županije). U svim ostalim športovima pravo sudjelovanja na poluzavršnici državnoga
prvenstva imaju dvije prvoplasirane ekipe sa županijskoga natjecanja.
Poluzavršnica državnoga prvenstva održava se u 5 skupina (centar, zapad, istok, jug
i Zagreb). Županije su zemljopisno podijeljene po skupinama i to na sljedeći način:
• Skupina CENTAR (6): Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska,
Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebačka županija
• Skupina ZAPAD (5): Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska
i Sisačko-moslavačka županija
• Skupina ISTOK (5): Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodskoposavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija
• Skupina JUG (4): Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i
Dubrovačko-neretvanska županija
• Skupina ZAGREB: Grad Zagreb.
Poluzavršnica državnoga prvenstva traje jedan dan i to najčešće tijekom veljače,
ožujka ili travnja.
Pravo nastupa na završnici državnoga prvenstva imaju:
−	u športskim igrama (nogomet, košarka, rukomet, odbojka) i badmintonu, dvije
prvoplasirane ekipe s poluzavršnice državnoga prvenstva iz skupine Zagreb
te prvoplasirane ekipe iz svih ostalih skupina (ukupno šest ekipa)
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−	u svim ostalim športovima, dvije prvoplasirane ekipe s poluzavršnice državnoga
prvenstva iz svake skupine (ukupno 10 ekipa).
Završnica državnoga prvenstva predstavlja veliki finalni događaj školskih športskih
natjecanja. Završnica traje četiri dana za srednje škole i četiri dana za osnovne
škole. Tijekom drugoga i trećega dana održavaju se športska natjecanja dok su
prvi, odnosno četvrti dan, predviđeni za dolazak i smještaj učenika i voditelja,
odnosno njihov odlazak kućama.
Kako bi uopće došli do završnice, odnosno poluzavršnice državnoga prvenstva,
školska športska društva moraju proći izlučna natjecanja, u obliku općinskih,
gradskih i županijskih natjecanja.
Na školskim športskim natjecanjima učenika osnovnih škola u najvećem broju
slučajeva sudjeluju najčešće učenici osmih razreda. Zbog toga što ne postoje
dobne kategorije, a postojanjem znatnih razlika u motoričkim, morfološkim,
funkcionalnim, psihološkim i drugim osobinama i sposobnostima, učenici sedmoga
razreda, a osobito učenici šestoga i petoga razreda, vrlo rijetko ili gotovo nikada
ne sudjeluju na natjecanjima. Kako bi se prevladala ta slabost sustava natjecanja
školskog športa, potrebno je što skorije uvesti dodatnu dobnu kategoriju natjecanja
za učenike petoga i šestoga razreda osnovne škole.

2.4.2. ŽUPANIJSKA NATJECANJA
Županijska natjecanja, jednako kao i sve ostale niže razine natjecanja, pod
ingerencijom su županijskih školskih športskih saveza. Županijski školski športski
savezi snose sve troškove natjecanja na županijskoj razini, stoga imaju i punu
slobodu odlučivanja koji sustav natjecanja će održati u svojoj županiji.
U većini županija postoji nekoliko stupnjeva izlučnih natjecanja, međutim struktura
sustava izlučnih natjecanja razlikuje se od županije do županije te ovisi o broju
škola u županiji, o financijskim sredstvima kojima raspolaže županijski školski
športski savez, kao i o zainteresiranosti školskih športskih društava za natjecanja
u pojedinome športu.
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Županijska natjecanja u pravilu traju jedan dan i obično se održavaju tijekom
studenoga i prosinca. Županijska natjecanja također se ne održavaju u svim
športovima, već samo u onim športovima za koje postoji interes školskih športskih
društava u županiji.

2.4.3. OPĆINSKA I GRADSKA NATJECANJA
Pobjednici općinskih ili gradskih natjecanja i eventualno drugoplasirana ekipa,
ostvaruju pravo plasmana na županijsko natjecanje. Općinska ili gradska
natjecanja ne održavaju se u svim športovima, već samo u športovima gdje je
prijavljen veći broj školskih športskih društava. Gradska natjecanja služe kao
pretkvalifikacije za županijska natjecanja, a traju jedan dan i obično se održavaju
tijekom listopada.
Na temelju opisanoga sustava natjecanja razvidno je da u sustavu školskoga
športa u pravilu postoji do pet natjecateljskih dana i to samo za one ekipe koje
se plasiraju na završnicu državnoga prvenstva. One ekipe koje ne ostvare pravo
nastupa na završnici državnoga prvenstva u pravilu nemaju više od 2-3 dana
natjecanja tijekom godine, a za one ekipe koje ne prođu dalje od županijske
razine natjecanja natjecateljska sezona završava već u prosincu. U takvim uvjetima
vrlo je teško govoriti o postojanju sustava natjecanja u školskome športu. U tek
nekoliko županija postoje napredniji sustavi ligaškoga natjecanja na razini grada ili
općine, odnosno županije. Međutim, i u tim županijama ligaški sustavi natjecanja
postoje tek u nekoliko športova po županiji.

2.4.4. ŠKOLSKA NATJECANJA
Unutarškolska natjecanja trebala bi biti temelj školskoga športa. Školsko športsko
društvo svoj cilj i svrhu prvenstveno ostvaruje okupljanjem i poticanjem učenika
na redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću koja mora biti sustavna, kontrolirana,
usmjeravana i kontinuirana. Te svoje ciljeve školska športska društva prvenstveno
ostvaruju unutar škole. Prirodna nadogradnja sustavnom treningu ili bavljenju
tjelesnom aktivnošću jest natjecanje. Školska natjecanja među razredima idealan
su oblik zadovoljavanja tih potreba djece. Stoga ih je potrebno posebno podupirati
i inzistirati na njihovu redovitome provođenju. Nažalost, to vrlo često nije slučaj.
Premda zahtijevaju minimalne ili nikakve materijalne izdatke, a i mogu se u mnogim
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športovima održavati tijekom cijele školske godine, kako u školskim športskim
dvoranama, tako i na vanjskim športskim terenima. Natjecanja u školi nisu na
onoj razini koja omogućuje njihovo kontinuirano održavanje.
Sastavni dio rada i funkcioniranja školskih športskih društava mora postati
organizacija međurazrednih natjecanja, i to kontinuiranih međurazrednih natjecanja
tijekom cijele školske godine. Na taj način bi svi učenici imali mogućnost da se,
bez obzira na svoje sposobnosti i kvalitete, tijekom cijele školske godine bave
športom u školi. Organizacijom međurazrednih ligaških natjecanja, prije svega u
športskim igrama (nogomet, rukomet, košarka i odbojka), najviše će se utjecati
na povećanje uključenosti učenika u školski šport. U budućnosti je potrebno
razraditi sustav stimuliranja i motiviranja škola i nastavnika tjelesne i zdravstvene
kulture da se maksimalno uključe u organizaciju takvih aktivnosti.

2.4.5. SUSTAV TRENINGA U ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM
DRUŠTVIMA
Izrazito je mali broj školskih športskih društava koja uspijevaju tijekom školske
godine organizirati sustavan trening ili uopće osigurati uvjete za sustavan trenažni
rad svojih članova. Ni postojeći sustav natjecanja u školskome športu, sa svega
nekoliko natjecateljskih dana u godini, ne stimulira sustavan trening.
Sustavan trenažni rad tijekom cijele školske godine, s djecom članovima školskih
športskih društava, mora biti osnovi zahtjev koji se postavlja pred sva školska
športska društva i pred sve voditelje školskih športskih društava. Osnovi cilj
sustavnoga trenažnog rada u školskim športskim društvima je višestran i cjelovit
psihosomatski razvoj djece.
Potrebno je osigurati prostorne, kadrovske i financijske uvjete za sustavan
trenažni rad sve zainteresirane djece, neovisno o njihovim predispozicijama i
sposobnostima. U sustavu školskoga športa trening mora biti važniji i naglašeniji
od samoga natjecanja. Danas, nažalost, u sustavu školskoga športa postoji
sustav natjecanja, ali ne i treninga. To je velika slabost sustava i nju je potrebno
u budućnosti promijeniti.
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Rezultat toga je činjenica da u mnogim športovima, primjerice u gimnastici, plivanju,
tenisu, atletici, ali i u ostalim športovima, na natjecanjima uglavnom nastupaju
učenici koji tijekom godine treniraju te športove u lokalnim športskim klubovima,
a školska športska društva ih tek koriste na natjecanjima.

2.4.6. ŠPORTOVI U SUSTAVU NATJECANJA
U tablici 10 prikazani su rezultati istraživanja provedenoga za potrebe ove strategije
o sekcijama (odjeljenjima) školskih športskih društava u pojedinim športovima u
osnovnim i srednjim školama.
Tablica 10. S
 ekcije ŠŠD u osnovnim i srednjim školama u športovima koji su u
programu natjecanja HŠŠS-a
OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

mali nogomet

95,22%

93,00%

rukomet

62,25%

76,38%

košarka

51,47%

75,70%

odbojka

48,00%

80,55%

atletika

32,00%

48,61%

plivanje

7,72%

18,10%

gimnastika

12,50%

4,16%

stolni tenis

48,90%

69,44%

streljaštvo

13,60%

18,10%

Tenis

12,87%

11,11%

Šah

27,57%

16,67%

Kros

29,41%

61,12%

Uvjerljivo najveći broj sekcija u školskim športskim društvima u osnovnim i srednjim
školama djeluje u malome nogometu. Sekciju maloga nogometa ima 95% školskih
športskih društava u osnovnim školama i 93% u srednjim školama. Mali nogomet,
po brojnosti sekcija, slijede druge športske igre, tj. rukomet, košarka i odbojka i u
osnovnim i u srednjim školama. Najrjeđe sekcije u osnovnim školama jesu sekcije
plivanja (7,7%), gimnastike (12,5%), tenisa (12,9%) i streljaštva (13,6%). Najrjeđe
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sekcije u srednjim školama su sekcije iz gimnastike (4,2%), tenisa (11,1%), šaha
(16,7%), plivanja (18,1%) i streljaštva (18,1%).
Od ostalih sekcija, prisutnošću u osnovnim i srednjim školama, ističe se stolni
tenis (48,9% osnovne škole i 69,4% srednje škole). Sekcije atletike i krosa nešto
su manje prisutne u osnovnim školama (atletika 32%, kros 29,4%) nego u srednjim
školama (atletika 48,6%, kros 61,1%).
Vrlo loša zastupljenost sekcija gimnastike, tenisa, šaha, plivanja i streljaštva u srednjim
školama očekivana je i razumljiva, uzme li se u obzir činjenica da u navedenim
športovima ne postoji sustav natjecanja na nacionalnoj ili regionalnoj razini za
srednjoškolce. Međutim, razlozi za lošu zastupljenost sekcija plivanja, gimnastike,
tenisa i streljaštva u osnovnim školama, drugačije su prirode. Naime, usprkos
postojanju sustava natjecanja i na regionalnoj i na nacionalnoj razini osnovnoškolaca
u navedenim športovima, činjenica je da sekcije u tim športovima ima vrlo mali
postotak školskih športskih društava u osnovnim školama. U pravilu, u osnovnim
školama nema osnovnih materijalno-tehničkih i prostornih uvjeta za osnivanje i rad
sekcija plivanja, gimnastike, tenisa ili streljaštva. Stoga se postavlja sasvim razumno
pitanje opravdanosti postojanja i natjecanja u navedenim športovima. Naime, u
tim športovima učenici koji i sudjeluju na školskim športskim natjecanjima u pravilu
su učenici koji te športove treniraju u lokalnim športskim klubovima i sudjeluju u
regularnim klupskim športskim natjecanjima. Veliko je pitanje koliko natjecanja
u plivanju, gimnastici, tenisu ili streljaštvu, uistinu pridonose razvoju školskoga
športa i povećavaju broj učenika uključenih u sustav školskoga športa, iako se
u slučaju plivanja ili gimnastike radi o tzv. bazičnim športovima. U budućnosti
je nužno ozbiljno razmisliti o opravdanosti postojanja natjecanja na nacionalnoj
i regionalnoj razini u plivanju, gimnastici, tenisu ili streljaštvu za osnovne škole,
barem dok se ne poboljšaju materijalno-tehnički uvjeti rada koji bi omogućavali
redovite treninge u navedenim športovima i unutar školskoga sustava.
S druge strane, u sustavu školskoga športa nisu prisutni neki športovi za koje
nisu potrebni posebni prostorni uvjeti, kao što su na primjer rolanje, ples, borilački
športovi ili orijentacijsko trčanje. Od školske godine 2008./2009. u sustav natjecanja
je uvršten badminton kao novi šport.
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S obzirom na ranije utvrđen značajno manji postotak uključenih učenica u sustav
školskog športa, potrebno je razmisliti o tome da se u sustav natjecanja na
regionalnoj ili nacionalnoj razini uključe i neki športovi koji su popularniji među
učenicama, kao što je aerobika.
Također, u pojedinim regijama Republike Hrvatske postoje športovi koji su vrlo
razvijeni i tipično popularni u tim regijama. Potrebno je poticati županijske školske
športske saveze da organiziraju natjecanja i u tim športovima, premda oni neće
nužno biti i športovi na nacionalnoj razini, primjerice, kajak-kanu, veslanje, alpsko
i nordijsko skijanje, klizanje, hokej na ledu, plivanje ili vaterpolo.
Slabo razvijen sustav natjecanja i gotovo nepostojeći sustav treninga u školskome
športu, jedan su od najslabijih dijelova sustava školskoga športa uz ranije navedene
probleme s objektima i opremom, nedostatkom stručnoga kadra i sustavom
financiranja školskoga športa. Potreba za promjenom postojećega stanja i
strateškoga određenja prema budućnosti, posebno je izražena u navedenim
područjima.
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2.5. FINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA
SAŽETAK
Sustav školskoga športa u Republici Hrvatskoj gotovo se u cijelosti financira
iz proračunskih sredstava.
Ukupno se za školski šport iz Državnoga proračuna izdvojilo 13.585.000
kuna u 2007. godini, odnosno 15.628.924 kuna u 2008. godini.
Za školski se šport na razini županija izdvaja od 50.000 kuna do preko
500.000 kuna.
Financiranje školskih športskih društva jedno je od lošije riješenih pitanja u
sustavu školskoga športa. Školska športska društva nemaju svoj račun, već sva
financijska sredstva moraju biti uplaćivana na račune škola i vrlo često voditelji
ŠŠD ne raspolažu samostalno sredstvima koja dobivaju za rad ŠŠD.
Školski šport u ovom trenutku ne ostvaruje nikakva ili tek minimalna
financijska sredstva od sponzora i donatora.

Sustav školskoga športa u Republici Hrvatskoj gotovo se u cijelosti financira iz
proračunskih sredstava na nekoliko razina:
• Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) (Državni proračun)
• županijski školski športski savez i školski športski savez Grada Zagreba (Državni
proračun te županijski proračuni i proračun Grada Zagreba)
• općinski i gradski školski športski savezi (Državni proračun te općinski i
gradski proračuni)
• školska športska društava (Državni proračun i lokalni proračuni).

2.5.1. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ (HŠŠS)
Temeljem Zakona o športu sredstva za rad Hrvatskoga školskoga športskog saveza
(HŠŠS) osiguravaju se u Državnome proračunu. Od osnivanja 22. prosinca 2006.
godine HŠŠS se financira isključivo iz Državnoga proračuna, iako Statut HŠŠS-a
otvara mogućnost i drugih izvora financiranja. U 2007. godini za rad HŠŠS-a, osobne
dohotke zaposlenika i materijalne troškove u Državnom proračunu izdvojeno je
3.335.000 kuna. U 2008. godini, za rad HŠŠS-a u Državnome proračunu izdvojeno
je 5.405.414 kuna (tablica 11).
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Cjelokupna organizacija i financiranje Državnoga prvenstva do 2008. godine
odvijala se u nadležnosti Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske (MZOŠ). Uprava za šport MZOŠ-a isplatila je i potporu
za rad školskih športskih društava u iznosu od 4.469.776 kuna za 2007. godinu te
u iznosu od 3.896.954 kuna za 2008. godinu, koja je na temelju definiranih kriterija i
prijedloga županijskih školskih športskih saveza raspoređena na osnovne i srednje
škole. Uprava za šport MZOŠ-a raspolagala je financijskim sredstvima za te namjene
u iznosu od 10.250.000 kuna u 2007. godini, odnosno 10.223.510 kuna u 2008.
godini. Ukupno je za školski šport iz Državnoga proračuna izdvojeno 13.585.000
kuna u 2007. godini, odnosno 15.628.924 kuna u 2008. godini (Tablica 11.).
Tablica 11. F
 inanciranje sustava školskoga športa iz Državnoga proračuna Republike
Hrvatske
Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
2007. godina

2008. godina

Indeks 2007/08.

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS)
‡ rad saveza i program univerzalnih
športskih škola

3.335.000 Kn

5.405.414 Kn

162

Uprava za šport MZOŠ
Državno prvenstvo i sufinanciranje
rada školskih športskih društava

10.250.000 Kn

10.223.510 Kn

99

UKUPNO

13.585.000 Kn

15.628.924 Kn
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Državno prvenstvo školskih športskih društava, procjenjuje se, na svim razinama
natjecanja okuplja i do 100.000 učenika. Na poluzavršnim natjecanjima sudjeluje
oko 1.500 ekipa, odnosno oko 12.000 djece, dok se na završnici Državnoga
prvenstva okupi oko 300 ekipa, odnosno oko 2.200 djece. Taj sustav natjecanja,
poluzavršnih i završnih natjecanja, ukupno okuplja oko 1.800 ekipa, odnosno do
15.000 djece, a ukupni troškovi organizacije, prehrane, smještaja i prijevoza za
sve sudionike iznose do 6.000.000 kuna (Tablica 12.).
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Tablica 12. Troškovi poluzavršnice i završnice Državnoga prvenstva s brojem ekipa i
sudionika natjecanja (okvirni pokazatelji za 2007. godinu)
DRŽAVNO PRVENSTVO ŠŠD-a
Ukupno OŠ i SŠ

Poluzavršnica DP

Završnica DP

Broj ekipa

1516

304

Broj djece

11920

2238

Troškovi

2.240.460,00 kn

3.461.060,00 kn

UKUPNO:

5.701.520,00 kn

Troškovi Univerzalne športske škole u školskoj godini 2008./2009. iznosit će
1.960.000 kuna. Izdvojit će se sredstva za rad 207 odjeljenja univerzalnih športskih
škola koja će okupljati oko 6.000 djece od prvoga do četvrtoga razreda osnovne
škole u Republici Hrvatskoj (Tablica 13.).
Tablica 13. Troškovi Univerzalne športske škole u školskoj godini 2008/09.
UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
Broj odjeljenja UŠŠ

uključeno djece

Godišnji troškovi

207

6000

1.960.000

Osim navedenih programa, Hrvatski školski športski (HŠŠS) savez iz svojih
sredstava sufinancira i rad tajnika po županijskim školskim športskim savezima,
što je u 2008. godini iznosilo oko 336.000 kuna.

2.5.2. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I GRAD ZAGREB
Sukladno Zakonu o športu, sredstva za rad županijskih školskih športskih saveza
i Školskoga športskog saveza Grada Zagreba osiguravaju se u Državnome
proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
Grada Zagreba. Kako niti jednim zakonskim ili podzakonskim aktom nije definiran
iznos koji jedinice lokalne i područne samouprave te Grada Zagreba moraju
izdvajati za školski šport, velike su razlike između pojedinih županija.
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Oni najlošiji primjeri govore da se za školski šport na razini županije izdvaja do
50.000 kuna, dok oni suprotni primjeri govore da se u pojedinim županijama izdvaja
i više od 500.000 kuna za školski šport, što je, naravno, za svaku pohvalu. Takve
razlike u izdvajanjima za školski šport u mnogome određuje razinu uspješnosti
i masovnosti školskoga športa u pojedinoj županiji. Tamo gdje se izdvajaju
veća financijska sredstva, županije su u mogućnosti organizirati i ligaški sustav
natjecanja te natjecanja u većem broju športova. Tamo gdje se izdvajaju mala
financijska sredstva, teško je organizirati i osnovna natjecanja u svim športovima,
a kamoli govoriti o naprednijim, ligaškim sustavima natjecanja.

2.5.3. ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA
Financiranje školskih športskih društva jedno je od lošije riješenih pitanja u sustavu
hrvatskoga školskog športa. Naime, Zakon o športu kaže kako se sredstva za rad
školskih športskih društava osiguravaju iz Državnoga proračuna i iz proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, na račun
škole. Najveći problem leži u činjenici da školska športska društva nemaju svoj
račun, već se sva financijska sredstva uplaćuju preko računa škole.
Potrebno je hitno riješiti način financiranja školskih športskih društava, otvaranjem
podračuna u školi, isključivo za potrebe školskoga športskog društva. Na taj bi
se način povećale i mogućnosti za znatnije uključivanje većega broja sponzora
u financiranje školskoga športa.
Iz navedenoga, vidljivo je kako se školski šport u Hrvatskoj uglavnom financira
iz Državnoga proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Grada Zagreba. Ranije smo spomenuli i slučajeve prikupljanja
članarina od članova školskoga športskog društva, koja se, nažalost, koriste
najčešće za honorare vanjskim suradnicima u školskim športskim društvima.
Osim toga, školski se šport mora okrenuti i tržištu te pokušati na sebe skrenuti
pozornost brojnih sponzora i donatora. Školski šport, odnosno šport i djeca,
atraktivni su mnogim tvrtkama i tu postoje velike mogućnosti za napredak, kako
na državnoj, tako i na lokalnoj razini.

66

Kako bi se poboljšao sustav financiranja, potrebno je da školska športska društva,
poglavito školski športski savezi, na svim razinama angažiraju marketinške
stručnjake koji će na kvalitetan način znati tvrtkama, odnosno sponzorima
predstaviti aktivnosti školskoga športa.
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2.6. ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA (ŠŠD)
SAŽETAK
Pravilnikom o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih društava pobliže se uređuje rad školskih športskih društava,
njihovo financiranje i modaliteti raspolaganja financijskim sredstvima.
Problemi u radu školskih športskih društava javljaju se u pitanjima obveze
škola u osiguravanju korištenja školskih športskih dvorana, uloge ravnatelja
škola u radu školskih športskih društava, oblika i načina udruživanja školskih
športskih društava u školske športske saveze te obveza i prava, odnosno
naknada za rad voditelja školskih športskih društava.
Nažalost, u ovom trenutku ne postoji dovoljno precizna i ažurirana evidencija
školskih športskih društava u Republici Hrvatskoj, kao ni registar članova
ŠŠD.
Potrebno je naglasiti nužnost uspostave sustava prepoznavanja, praćenja
i usmjeravanja za šport, osobito nadarenih učenika.

Mnoga važna područja koja u bitnom određuju djelovanje školskih športskih
društava nisu do sada bila na odgovarajući način uređena. Prije svega, to se odnosi
na financiranje rada školskih športskih društava, kao i na modalitete raspolaganja
financijskim sredstvima namijenjenih za njihov rad, koje je detaljnije obrazloženo
u poglavlju 2.5. Financiranje školskog športa. Zakonom o športu (NN 71/06,
150/08, čl. 17) predviđeno je donošenje Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama,
djelokrugu i načinu rada školskih športskih društava kao podzakonskoga akta
koji pobliže uređuje rad školskih športskih društava.
Osim financiranja, navedenim je Pravilnikom na kvalitetan način definirano
funkcioniranje, odnosno rad školskih športskih društava te još preciznije definirana
obveza škola da osiguraju školskim športskim društvima nesmetano korištenje
školskih športskih dvorana. Pravilnikom je definiran i način odlučivanja unutar
školskih športskih društava, odnosno uloga ravnatelja škole u radu školskih
športskih društava.
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Trenutačno ne postoji precizna i ažurirana evidencija školskih športskih društava
u Republici Hrvatskoj. Iako s donošenjem Zakona o športu iz 1997. godine
postoji zakonska obveza osnivanja školskih športskih društava u svim osnovnim
i srednjim školama, u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću tvrditi jesu li ona
uistinu i osnovana, odnosno koliko školskih športskih društava postoji samo na
papiru«. Nepostojanje evidencije školskih športskih društava u Republici Hrvatskoj
onemogućava bilo kakvo sustavno praćenja rada i stvarne učinke sustava školskih
športskih društava na odgojno-obrazovni sustav, ali i na sustav športa u našoj
zemlji. Stoga je nužno što prije uspostaviti sustav evidencije školskih športskih
društava što će omogućiti stalan uvid u njihov broj i rad.
Uz nepostojanje evidencije o školskim športskim društvima, ne postoji ni sustav
evidencije i praćenja njihovih članova. Do trenutka provođenja anketnoga istraživanja
za potrebe izrade ove strategije, o broju članova školskih športskih društava
moglo se govoriti samo na temelju procjena. Stoga je u budućnosti potrebno
uspostaviti sustav evidencije i praćenja članova školskih športskih društava čime
će se omogućiti stalan uvid u broj i strukturu članova.
Posebice to se odnosi na učenike osobito nadarene za šport čije prepoznavanje,
praćenje i usmjeravanje mora postati sustavno i od posebnoga interesa za
sustav školskoga športa, ali i cjelokupni sustav športa u Republici Hrvatskoj.
Vrhunske športske rezultate nije moguće postići bez pravodobnoga otkrivanja
iznimno darovite djece, kao i stručnim praćenjem i usmjeravanjem u određene
grupacije športova ili pojedini šport s obzirom na njihova motorička, morfološka,
funkcionalna, psihološka, sociološka i druga obilježja. Nažalost, u ovom trenutku
u Republici Hrvatskoj ne postoji takav (informacijski) sustav koji bi omogućio
prepoznavanje, usmjeravanje i praćenje djece talentirane za šport. Optimalna
dob za prepoznavanje, početak praćenja i usmjeravanje športskih talenata je
za većinu športova između 7. i 10. godine života, dakle, u mlađoj školskoj dobi,
tj. tijekom prva četiri razreda osnovne škole. Budući da su sva djeca te dobi
uključena u odgojno-obrazovni sustav, javlja se potreba za sustavom koji će
unutar osnovne škole omogućiti prepoznavanje, sustavno praćenje i usmjeravanje
talentiranih športaša. Stoga je u budućnosti potrebno uvesti sustav koji će
prepoznati najtalentiranije učenike, zatim ih usmjeriti u određene športske grane
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ili pojedini šport te ih pratiti i podupirati njihov športski razvoj. Za uvođenje sustava
prepoznavanja talentiranih učenika potrebno je imati kvalitetnu evidenciju svih
učenika uključenih u školski šport, ali i uvid u ukupan antropološki status učenika,
za što je nužno uvesti sustav dijagnosticiranja osnovnih motoričkih, morfoloških,
funkcionalnih, psiholoških, socioloških i drugih obilježja djece za koje se zna da
su čimbenici športskoga uspjeha.
Također, nepostojanje sustava praćenja i evidencije školskih športskih društava,
odnosno članova školskih športskih društava, ne omogućuje realan uvid u
postignute rezultate pojedinih društava, odnosno objektivno vrjednovanje rada i
rangiranje školskih športskih društava. U ovom trenutku rezultati školskih športskih
društava u pravilu nisu u fokusu interesa škola, športske i šire javnosti, ali imaju
potencijala to postati. Djelovanje i postignuti rezultati školskih športskih društava,
ne samo u smislu postizanja natjecateljskih rezultata, trebaju biti u budućnosti
stvar prestiža i prepoznatljivosti škole.
Navedeni nedostatci u sustavima praćenja školskih športskih društava vjerojatno
onemogućavaju organizaciju sustava nagrađivanja škola i školskih športskih
društava za postignute uspjehe u radu. U budućnosti svakako je potrebno uvesti
godišnju nagradu na temelju objektivnih pokazatelja rada i djelovanja škola i
školskih športskih društava na pojedinim područjima. Nagrade najuspješnijima
moraju biti vrijedne, a dobiti nagradu treba postati stvar prestiža i pokazatelj
kvalitete i škole i školskoga športskog društva.
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2.7. Z
 AŠTITA ZDRAVLJA UČENIKA
U ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA
SAŽETAK
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti području zdravstvene skrbi djece
športaša u sustavu školskoga športa. Sustavno tjelesno opterećenje
po svojim volumenima i intenzitetskim karakteristikama, kao i psihičko
opterećenje zbog dodatnih sustavnih obveza i međuljudskih odnosa,
predstavlja za organizam određeni psihofizički stres, koji u neprimjerenim
okolnostima može dovesti do poremećaja zdravlja u njegovom fizičkom,
psihičkom i socijalnom segmentu.
Stoga je nužno da za sve učenike koji sudjeluju u treninzima i natjecanjima
školskih športskih društava bude utvrđena opća zdravstvena sposobnost
kod odgovarajućega liječnika specijalista medicine rada i športa.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) trenutačno nema medicinsko
povjerenstvo ni angažiranoga stručnjaka iz područja medicine rada i športa
koji bi sustavno skrbio o unaprjeđenju zdravstvene zaštite djece u sustavu
školskoga športa.

U školskim športskim društvima djeca se susreću i upoznaju s psihofizičkim
zahtjevima i specifičnostima športa. Cjelokupan sustav školskoga športa za
dijete predstavlja novu fizičku i psihosocijalnu sredinu u kojoj ono mora prihvatiti
odgovarajuće norme ponašanja i na koju se mora priviknuti. Bez obzira na sadržaj
i ciljeve trenažnoga procesa za odgovarajuće dobne skupine, trening za dijete
predstavlja dodatno fizičko, psihičko i vremensko opterećenje, koje mu, u pravilu,
ne smanjuje temeljne školske obveze i zadatke.
Sustavno tjelesno opterećenje po svojim volumenima i intenzitetskim karakteristikama,
kao i psihičko opterećenje zbog dodatnih sustavnih obveza i međuljudskih
odnosa, predstavlja za organizam određeni psihofizički stres, koji u neprimjerenim
okolnostima narušava homeostatsku stabilnost i može dovesti do poremećaja
zdravlja u njegovome fizičkom, psihičkom i socijalnom segmentu.
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Stoga je nužno da za sve učenike koji sudjeluju u treninzima i natjecanjima
školskih športskih društava kod odgovarajućega liječnika specijalista medicine
rada i športa bude utvrđena opća zdravstvena sposobnost te da se zdravstveno
stanje tijekom školske godine kontinuirano prati.
Pored toga, nužno je utvrditi i minimalne higijenske uvjete i pratiti psihosocijalne
uvjete u kojima se provode programi školskih športskih društava. Pri tome se
dijelom misli na higijensko-tehničke uvjete, ali i na kvalificiranost voditelja i trenera,
primjerenost programa športske pripreme i treninga, kao i na složene psihičke
i socijalne odnose roditelja i djeteta, voditelja aktivnosti u školskom športskom
društvu i djeteta, roditelja i voditelja te obaveza u školi i školskom športskom društvu.
Naime, iskustvo i istraživanja ukazuju na to da su nabrojeni uvjeti potencijalni
čimbenici rizika za fizičko i psihosocijalno zdravlje djeteta u športu. Posljedice
mogu biti akutne i kronične na zdravlje djece u školskim športskim društvima i
stvaranje negativnih stavova prema športskim aktivnostima.
Posebnu pozornost u radu s djecom u školskome športu treba posvetiti stručnim
kvalifikacijama i znanjima voditelja. Naime, pojedini voditelji, uslijed svoga neznanja
i nedovoljnoga razumijevanja trenažnoga procesa i njegovih specifičnosti kod
mlađih dobnih uzrasta, djecu podvrgavaju takvom treningu koji dovodi do veće
vjerojatnosti ozljeđivanja ili pojave određenih psihičkih trauma djece športaša.
Nažalost, u školskom športu s djecom još uvijek radi veliki broj voditelja koji nemaju
odgovarajuću stručnu spremu, a posljedično ne raspolažu dovoljnim stručnim i
pedagoškim znanjima potrebnim za uspješan trenažni proces s mlađim dobnim
kategorijama. Trening neprilagođen uzrastu i razvojnim karakteristikama djeteta
športaša dovodi do povećanja broja i težine ozljeda.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) u ovom trenutku nema medicinsko povjerenstvo
ni angažiranoga stručnjaka iz područja medicine rada i športa koji bi sustavno
skrbio o unaprjeđenju zdravstvene zaštite djece u sustavu školskoga športa.
Također, odgovarajućim propisima na razini Hrvatskoga školskoga športskog saveza
(HŠŠS) nije riješeno pitanje osiguranja učenika športaša od eventualnih ozljeda i
povreda na školskim športskim natjecanjima. Poznata je i dokazana znanstvenim
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istraživanjima velika podudarnost ozljeda na športskim natjecanjima. U slučaju
ozljeda na športskim natjecanjima u nadležnosti Hrvatskoga školskoga športskog
saveza (HŠŠS) ili njegovih članica financijsku i pravnu odgovornost snosi organizator
natjecanja, odnosno Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) ili njegova članica.
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2.8. UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
SAŽETAK
Program univerzalnih športskih škola pokrenut je u školskoj godini 2007./2008.
U školskoj godini 2008./2009. otvoreno je 207 odjeljenja u 199 osnovnih
škola, odnosno uključeno je oko 6.000 učenika u programe univerzalnih
športskih škola.
Univerzalna športska škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine
života, tj. učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole.
Cilj programa univerzalne športske škole uključivanje je što većega broja
najmlađih učenika u športske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje
navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja.
Program nije usmjeren na treniranje športova i natjecanje, već na poticanje
optimalnoga razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od šest do deset
godina.
Rad odjeljenja univerzalne športske škole sastavni je dio djelovanja
školskoga športskog društva.
Svake godine organizira se smotra univerzalnih športskih škola na kojoj
učenici pokazuju dosege svoga rada.

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program
na nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna športska škola. Univerzalna športska
škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od
prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne športske
škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u športske i tjelovježbene
aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca
pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob
pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i
osnovne elemente brojnih športova. Programi univerzalne športske škole provode
se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.
Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa u funkciji su cjelokupnoga razvoja
djeteta (motoričkoga, funkcionalnoga, morfološkoga, kreativnoga, emocionalnoga,
kognitivnog razvoja). Program nije usmjeren na treniranje športova i natjecanje,
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već na poticanje optimalnoga razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od šest
do deset godina. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna športska
škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša, ali i temelj za
sustavno prepoznavanje talentiranih učenika.
Treninzi se unutar univerzalne športske škole provode dva puta tjedno po 45
minuta. Rad s djecom u skladu sa Zakonom o športu (NN 71/06, 150/08, čl. 60.
stavak 3.) provode isključivo profesori kineziologije, tj. magistri kineziologije u
edukaciji. Ukoliko u školi kod zaposlenih profesora tjelesne i zdravstvene kulture ne
postoji interes za rad u programu univerzalne športske škole, postoji mogućnost
angažiranja nastavnika neke druge škole ili angažiranja nezaposlene osobe koja
ispunjava uvjete za rad s djecom u školskome športu. Rad univerzalnih športskih
škola sastavni je dio djelovanja školskoga športskog društva.
Možda i najvažnija činjenica je kako je rad profesora u programu univerzalne
športske škole honoriran. Sat (45 minuta) rada profesoru plaća Hrvatski školski
športski savez 140,00 kuna bruto. Honorari se isplaćuju preko županijskih
školskih športskih saveza s kojima profesori sklapaju ugovor o djelu. Hrvatski
školski športski savez doznačuje bruto iznose županijskim školskim športskim
savezima. Važno je istaknuti kako je univerzalna športska škola za svu djecu
potpuno besplatna.
Škole koje su izabrane za provođenje navedenog programa dužne su, prije svega,
osigurati uvjete za provedbu programa u školskoj športskoj dvorani, odraditi
promotivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u
konačnici upisati djecu u program univerzalne športske škole.
Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj športskoj školi te tri
puta godišnje (prilikom inicijalnoga, tranzitivnoga i finalnog mjerenja) slati izvješća
županijskome školskome športskom savezu. Izvješće je potrebno načiniti u skladu
s uputama Hrvatskoga školskog športskog saveza (HŠŠS) i dostaviti županijskim
školskim športskim savezima.
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Univerzalna športska škola pokrenuta je u školskoj godini 2007./2008. Te je godine
otvoreno 155 odjeljenja u 155 osnovnih škola diljem Republike Hrvatske te je na
taj način oko 4.500 najmlađih učenika uključeno u sustavno bavljenje športom. U
školskoj je godini 2008./2009. otvoreno je ukupno 207 odjeljenja u 199 osnovnih
škola, odnosno uključeno oko 6.000 učenika.
Tablica 14. Broj odjeljenja univerzalne športske škole
Školska godina

Broj odjeljenja

Broj djece

Troškovi

2007./2008.

155

4.650

1.519.000 kn

2008./2009.

207

6.000

1.969.000 kn

Dana 7. lipnja 2008. godine organiziran je u Zagrebu Dan univerzalne športske
škole, vrlo uspješna smotra univerzalnih športskih škola na kojoj je nastupilo
oko 700 učenika iz svih županija. Tom je prigodom osobito naglašena važnost
odgojnoga rada u univerzalnim športskim školama i poticanja na cjeloživotno
bavljenje športom i tjelesnom aktivnošću pa su svim sudionicima podijeljene zlatne
medalje i svi su proglašeni pobjednicima. Održavanje smotre univerzalnih športskih
škola pokazalo se vrlo dobrim te je taj projekt potrebno učiniti tradicionalnim. U
budućnosti svakako treba smotre univerzalne športske škole organizirati i na
razini županija, odnosno da svaka županija, pored nacionalne smotre ima i svoju
županijsku smotru.
Svakako je potrebno znatno povećati broj odjeljenja univerzalne športske škole,
posebno u onim sredinama gdje postoji izraženi interes djece, roditelja, nastavnika
i škole. Osim toga, potrebno je unaprijediti stručni rad u univerzalnoj športskoj školi
tako da se izradi priručnik za rad voditelja univerzalne športske škole, a sastavni
dio priručnika bio bi DVD s prikazima vježbi i izvođenja testova.
Budući da se u univerzalnoj športskoj školi provode motorička, funkcionalna i
morfološka mjerenja svih polaznika, potrebno je razmisliti o uvođenju sustava
prepoznavanja djece talentirane za šport već unutar programa univerzalne
športske škole.
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2.9. Š
 KOLSKI ŠPORT UČENIKA
S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
SAŽETAK
U Hrvatskoj trenutačno postoje 34 odgojno-obrazovne ustanove koje
pohađaju učenici s teškoćama u razvoju, njih približno 4.000. Još je oko
9.000 učenika koji pohađaju redovne škole, ali po posebnom programu.
Ukupno je, znači, u Republici Hrvatskoj oko 13.000 učenika s teškoćama
u razvoju.
Do školske godine 2008./2009.športska je natjecanja učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa (MZOŠ), a od školske je godine 2008./2009. skrb oko športskih
natjecanja učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju preuzeo Hrvatski
školski športski savez (HŠŠS).
Kako ne postoji uhodani sustav, potrebno je prije svega ustrojiti Državno
športsko prvenstvo učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, propisati
pravila sudjelovanja i načine financiranja, a zatim ga i organizacijski
podignuti na višu razinu.

U Hrvatskoj trenutačno postoje 34 odgojno-obrazovne ustanove koje pohađaju
učenici s teškoćama u razvoju, njih približno 4.000. Još je oko 9.000 učenika koji
pohađaju redovne škole, ali po posebnome programu, što znači da ukupan broj
učenika s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj iznosi oko 13.000.
Do školske godine 2008./2009. športska je natjecanja učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(MZOŠ), a od školske je godine 2008./2009. skrb oko športskih natjecanja
učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju preuzeo Hrvatski školski športski
savez (HŠŠS).
Kako ne postoji uhodani sustav, potrebno je prije svega ustrojiti Državno športsko
prvenstvo učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, propisati pravila sudjelovanja
i načine financiranja, a zatim ga i organizacijski podići na višu razinu.
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Osim toga, u budućnosti treba razmisliti o iniciranju osnivanja međunarodnoga
športskog saveza za šport učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, budući
da takav savez ne postoji, a smatramo kako može imati važnu ulogu u promicanju
športa učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju.
Velike su mogućnosti i apliciranja određenih športskih programa za učenike s
intelektualnim teškoćama u razvoju prema novčanim fondovima Europske unije pa
svakako treba razmišljati i o toj mogućnosti koja do sada nije bila iskorištena.
Osim učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, Hrvatski školski športski
savez (HŠŠS) u budućnosti treba športskim aktivnostima i sustavom natjecanja
obuhvatiti i ostale učenike s teškoćama u razvoju, odnosno one s oštećenjem
vida, oštećenjem sluha, kao i učenike s motoričkim teškoćama u razvoju.
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2.10. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ (HŠŠS)
SAŽETAK
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) nacionalni je školski športski savez
u koji se udružuju županijski školski športski savezi i Školski športski savez
Grada Zagreba, a radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i organiziranja
natjecanja školskih športskih društava.
Ustroj, djelovanje i organizacija rada HŠŠS-a u ovom je trenutku na
visokoj razini. Međutim, s obzirom na opseg poslova i djelovanje HŠŠS-a
u budućnosti, nedovoljna je razdvojenost administrativno-upravljačkoga
područja djelovanja i područja obavljanja stručnih poslova koji trebaju biti
okosnica rada i djelovanja HŠŠS-a.
Republika Hrvatska i HŠŠS još uvijek u potpunosti ne koriste sve potencijale
međunarodne suradnje koja je vrlo važna radi daljnje promocije školskoga
športa u našoj zemlji, ali i radi razmjene iskustava vezanih uz školski šport.
Naime, svega je nekoliko hrvatskih učenika u posljednjih nekoliko godina
nastupilo na međunarodnim natjecanjima u školskome športu izvan granica
Republike Hrvatske.

2.10.1.	USTROJ I DJELOVANJE HRVATSKOGA ŠKOLSKOGA
ŠPORTSKOG SAVEZA
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) nacionalni je školski športski savez u
koji se udružuju županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada
Zagreba radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i organiziranja natjecanja
školskih športskih društava.
Članovi Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) županijski su školski
športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba, a Statutom je ostavljena
mogućnost da članovi saveza mogu biti i druge udruge čija je djelatnost od
interesa za razvoj školskoga športa. U svim županijama u Republici Hrvatskoj te
u Gradu Zagrebu osnovani su županijski školski športski savezi, odnosno Školski
športski savez Grada Zagreba.
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Osnovne zadaće rada i djelovanja HŠŠS-a jesu:
• utvrđivanje načela i osnovnih uvjeta sustava školskih športskih natjecanja u
Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanje športa
• davanje suglasnosti na statute svojih članica koji moraju biti suglasni sa
Statutom HŠŠS-a
• provoditi i skrbiti o primjeni športskih pravila ISF-a te donositi akte u svezi s
njihovom primjenom
• predstavljati hrvatski školski šport pred ISF-om i odgovarajućim međunarodnim
športskim organizacijama i udruženjima
• skrbiti o promicanju školskih športskih postignuća djece i njihovu sudjelovanju
na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim međunarodnim školskim
športskim priredbama
• promicati povezivanje Republike Hrvatske putem školskoga športa s drugim
državama radi većega zbližavanja s drugim narodima, zbližavanja djece
športaša i drugih sudionika na športskim priredbama
• usklađivati aktivnosti školskih športskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu
na ostvarivanju ukupnoga programa športa djece i mladih
• djelovati na promicanju stručnoga rada u školskom športu.
Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada
školskih športskih saveza i članku 16. Statuta HŠŠS-a, unutar HŠŠS-a djeluju sljedeća
tijela rada i upravljanja: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠŠS-a
koje upravlja poslovima HŠŠS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica,
izabran na način utvrđen aktima članica, s time da županijski školski športski
savez na čijem području djeluje stotinu (100) ili više škola ostvaruje pravo na dva
predstavnika u Skupštini. Trenutačno Skupštinu HŠŠS-a čine 23 predstavnika
županijskih školskih športskih saveza (u Prilogu ‡ Popis članova Skupštine).
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada
školskih športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Izvršni odbor je izvršno tijelo HŠŠS-a
koje upravlja radom i poslovanjem HŠŠS-a te odlučuje o svim pitanjima iz svoje
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nadležnosti. Izvršni odbor ima ukupno devet članova, uključivo predsjednika i tri
dopredsjednika HŠŠS-a, s time da je jedan član Izvršnoga odbora predstavnik
ministarstva nadležnoga za šport kojega imenuje ministar nadležan za šport (u
Prilogu ‡ Popis članova Izvršnog odbora).
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih saveza te Statutu HŠŠS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri člana, s time da je
jedan član Nadzornoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za šport kojega
imenuje ministar nadležan za šport (u Prilogu ‡ Popis članova Nadzornog odbora).
Polazeći od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva,
usvojenih planova i programa HŠŠS, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem
ustrojstvu i radu Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS), organizira
postojanjem sljedećih radnih mjesta: glavni tajnik, stručni suradnici (pet izvršitelja)
i administrativni tajnik.
Glavni je tajnik za svoj rad odgovoran predsjedniku HŠŠS-a i Izvršnome odboru
te nema pravo potpisa u platnom prometu ni pravo zastupanja i predstavljanja
HŠŠS-a.
Ustroj, djelovanje i organizacija rada HŠŠS-a trenutačno je na zadovoljavajućoj
razini. Međutim, s obzirom na opseg poslova i djelovanje HŠŠS-a u budućnosti,
moguće je uočiti nedovoljnu razdvojenost administrativno-upravljačkoga djelovanja
i obavljanja stručnih poslova koji trebaju biti okosnica rada i djelovanja HŠŠS-a.
Također, s obzirom na opseg poslova, nužno je decentralizirati rad HŠŠS-a, dati
veće ovlasti zaposlenicima i rasteretiti Izvršni odbor i predsjednika od donošenja
operativnih odluka. Decentralizaciju u sustavu školskoga športa također je potrebno
učiniti i prema županijskim školskim športskim savezima koji u budućnosti trebaju
postati bolje organizirani, optimalno ekipirani, a u konačnici i nositelji sustava
školskoga športa. Na taj će se način pospješiti rad HŠŠS-a, učiniti ga učinkovitijim,
a Izvršnome odboru i predsjedniku, odnosno središnjem uredu HŠŠS-a ostaviti
više prostora za donošenje razvojnih i strateških odluka, odnosno poboljšavanje
sustava školskoga športa u njegovim ključnim dijelovima.
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S tim u svezi, broj stručnih suradnika potrebno je povećati za još najmanje dva
izvršitelja koji će biti zaduženi za financijske, odnosno pravne aspekte rada i
djelovanja HŠŠS-a.

2.10.2. Ž
 UPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I ŠKOLSKI
ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
Županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba predstavljaju
iznimno važne ustrojbene jedinice u sustavu školskoga športa. Bez jakih, kvalitetno
organiziranih i kvalitetno ekipiranih županijskih školskih športskih saveza gotovo
je nemoguće razmišljati o unaprjeđenju školskoga športa. Upravo se putem
županijskih školskih športskih saveza odvijaju i organiziraju svi programi Hrvatskoga
školskoga športskog saveza (HŠŠS) ‡ od organizacije natjecanja, provedbe
programa univerzalne športske škole, ali i svih ostalih programa Saveza.
Nekoliko županijskih školskih športskih saveza već funkcionira na vrlo kvalitetan
način, kako financijski, tako i organizacijski. Međutim, moramo biti svjesni činjenice
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da je čitav niz županijskih školskih športskih saveza tek nedavno ustrojen te da
još uvijek nemaju osnovne uvjete za rad, kao što su uredski prostori ili osnovna
informatička i uredska oprema. U budućnosti je potrebno pomoći županijskim
školskim športskim savezima da na razini svoje županije dobiju ulogu i važnost
koju zaslužuju. Potrebno je u suradnji s lokalnim vlastima utjecati na to da se svim
županijskim školskim športskim savezima osiguraju osnovni uvjeti za rad (financijski
i materijalno-tehnički uvjeti), a time i nesmetano funkcioniranje saveza.
Tijekom 2008. godine HŠŠS je pokrenuo program sufinanciranja rada glavnih
tajnika u županijskim školskim športskim savezima. U budućnosti bi svi županijski
školski športski savezi trebali imati zaposlenu osobu koja bi obavljala poslove
stručnoga tajnika i bila odgovorna za učinkovito djelovanje sustava školskoga
športa na svome području.

2.10.3. MEĐUNARODNA SURADNJA
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) punopravni je član Međunarodne federacije
školskoga športa (International Schoolsport Federation, ISF) i njegovo međunarodno
djelovanje odvija se pod njezinim okriljem. Međunarodna federacija školskoga
športa (ISF) osnovana je 1972. godine, a danas ima 63 članice na pet kontinenata
i obuhvaća oko 400 milijuna djece.
Međunarodna federacija školskoga športa (ISF) definira školski šport kao bilo koju
športsku aktivnost koja se odvija u školama bilo koje vrste (osim visokoškolskih
ustanova) i koju organiziraju i odobravaju školske vlasti. Međunarodna federacija
školskoga športa (ISF) drži da glavni cilj školskoga športa mora biti tjelesni,
intelektualni, moralni, socijalni i kulturni razvoj svih učenika. Sve aktivnosti koje se
organiziraju moraju poštovati te edukacijske ciljeve. Glavna briga i odgovornost
ISF-a je odgoj i obrazovanje u športu i športom.
Vrhovno tijelo ISF-a je Generalna skupština koju čine predstavnici svih punopravnih
zemalja članica. Pored Generalne skupštine postoje Izvršni odbor i tehničke
komisije.
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Međunarodna federacija školskoga športa (ISF) organizira svjetska učenička
prvenstva u sljedećim športovima: atletika, badminton, košarka, nogomet,
gimnastika (športska i ritmička), rukomet, orijentacijsko trčanje, skijanje, plivanje,
stolni tenis i odbojka. Ekipne igre ‡ košarka, nogomet, odbojka i rukomet ‡
predstavljaju bazu športskih natjecanja ISF-a. Na natjecanju sudjeluju isključivo
školske ekipe koje moraju biti sastavljene od učenika iz iste škole. Svjetska školska
prvenstva u navedenim športovima održavaju se svake dvije godine tijekom travnja
i svibnja. Natjecanja se prema istom principu održavaju i u atletici, badmintonu,
krosu, gimnastici, orijentacijskom trčanju, skijanju, plivanju i stolnom tenisu.
Svake se četiri godine održavaju Gimnazijade koje uključuju individualna natjecanja
u atletici, plivanju, športskoj i ritmičkoj gimnastici. Specifičnost Gimnazijade je
da se natjecatelji biraju na nacionalnoj razini i ne moraju nužno biti iz iste škole.
Gimnazijade se održavaju od 1974. godine, a na njima nastupa oko 3.000 djece.
Između dviju Gimnazijada održavaju se Europske školske športske igre, Pacifičke
i Azijske školske športske igre. Iduća Gimnazijada, kao najveći događaj ISF-a,
organizirat će se u Dohi (Katar) u prosincu 2009. godine.
Kako bi promovirao razumijevanje među današnjom djecom i mladima, ISF na svojim
natjecanjima osobito potiče kulturne i socijalne kontakte među učenicima.
Predstavnici Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) trenutačno su
uključeni u rad Generalne skupštine ISF-a, no, pored toga, u ni jedno drugo tijelo ili
komisiju ISF-a. Iako je Republika Hrvatska 2006. godine bila domaćin Svjetskoga
školskog prvenstva u odbojci za učenike i učenice, koje je uspješno održano u
Poreču, ipak još uvijek nisu iskorištene sve mogućnosti međunarodne suradnje
koja je vrlo važna radi daljnje promocije školskoga športa u našoj zemlji, ali i za
razmjenu iskustava vezanih uz školski šport.

2.10.4. ŠKOLSKI ŠPORT U MEDIJIMA
Prepoznatljivost HŠŠS-a u širim športskim krugovima i u javnosti, kao i njegovo
medijsko pojavljivanje i praćenje školskoga športa, odnosno medijsko praćenje
rezultata i postignuća školskoga športa nije sustavno i samim je time nedovoljno. Na
tom je polju rada potrebno učiniti dodatne organizacijske i financijske napore.
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Školski šport
U suradnji sa Sportskim novostima, jedinim dnevnim športskim listom u zemlji,
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) pokrenuo je prilog pod nazivom Školski
šport« koji izlazi svake srijede na četiri stranice. U prilogu se prate aktivnosti
školskoga športa u Republici Hrvatskoj. Objavljivanje rezultata i fotografija s
natjecanja Državnoga prvenstva, intervjui s mladim športašima te izvješća o radu
odjeljenja univerzalne športske škole redovite su teme u prilogu. Sve to popraćeno
je i brojnim drugim temama školskoga športa te, kako bi bilo što zanimljivije,
prilagođeno čitateljstvu.
Trenutačno je prilog koncipiran na način da se na prve tri stranice priloga prate
školska športska natjecanja, od županijske pa do državne razine. Četvrta je
stranica rezervirana za predstavljanje odjeljenja univerzalnih športskih škola diljem
Hrvatske te za zanimljivosti iz svijeta školstva i športa. Jednom mjesečno se na
prvoj stranici objavljuje intervju s jednim od hrvatskih vrhunskih športaša. Pored
toga prate se i sva ostala događanja Hrvatskoga školskoga športskog saveza.
Suradnja sa Sportskim novostima počela je s početkom 2007. godine, a trenutačno
važeći ugovor potpisan je do veljače 2010. godine. Suradnja se do sada pokazala
vrlo uspješnom.
Mrežna stranica saveza ‡ www.skolski-sport.hr
Na mrežnoj stranici www.skolski-sport.hr moguće je pratiti sve vijesti i novosti
iz školskoga športa. Mrežna je stranica koncipirana s idejom da u budućnosti
postane portal školskoga športa u Hrvatskoj.
Osnovna namjena mrežne stranice je praćenje Državnoga prvenstva školskih
športskih društava na svim razinama. Natjecanja se prate od županijske razine,
preko poluzavršnice pa sve do završnice Državnoga prvenstva. Rezultati natjecanja,
fotografije s natjecanja te komentari sudionika nalaze se na navedenoj mrežnoj
stranici.
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Na mrežnoj se stranici prati i rad odjeljenja univerzalnih športskih škola te objavljuju
fotografije polaznika programa univerzalne športske škole. Pored toga, svi su pozvani
davati komentare i prijedloge za poboljšanje rada univerzalne športske škole.
Posebna se pozornost posvećuje i praćenju Dana univerzalne športske škole.
Nagradne igre, foto galerije, video galerije, karikature i čitav niz zanimljivih vijesti
i podataka za učenike, također su sastavni dio mrežne stranice. Trenutačna
posjećenost internetske stranice www.skolski-sport.hr kreće se oko 20.000
posjeta mjesečno.
Suradnja s medijima
Kako bi se šira javnost upoznala s ciljevima i zadaćama, djelovanjem i ukupnim
dosezima i s važnosti uključivanja djece u sustav školskoga športa, odnosno s
radom i ulogom Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS), nužno je ostvariti
blisku suradnju s medijima. Savez trenutačno, osim sa Sportskim novostima,
nema uspostavljen niti jedan oblik suradnje s televizijskim ili radio postajama,
odnosno tiskovnim medijima.
Potrebno je ostvariti suradnju s jednom nacionalnom televizijskom kućom koja će
emitirati jednom tjedno emisije posvećene školskome športu. Tu svakako treba
razmisliti i o mogućnosti prenošenja uživo završnice Državnoga prvenstva ili u
budućnosti završnice školskih liga. Pored nacionalne televizijske kuće, potrebno
je i na lokalnoj razini dogovoriti suradnju s lokalnim televizijama.
Suradnja s radijskim postajama, kako s lokalnim, tako i s nacionalnim, također
se nameće kao potreba u budućnosti.
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STRATEŠKI CILJEVI
ŠKOLSKOGA ŠPORTA
2009. ‡ 2014.

3.
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3.1. OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI
ŠKOLSKOGA ŠPORTA
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Izgradnja novih školskih športskih dvorana i vanjskih školskih športskih terena čime
bi se znatno poboljšali uvjeti za razvoj školskoga športa u Republici Hrvatskoj.
Strateški ciljevi
1.	Sustavna izgradnja školskih športskih dvorana i vanjskih školskih
športskih terena.
	Izgradnja novih školskih športskih dvorana i vanjskih školskih športskih
terena treba postati jedan od infrastrukturnih prioriteta državnih i lokalnih
vlasti u razdoblju do 2014. godine. Prema podatcima iz ožujka 2009. godine
785 osnovnih (matičnih) i srednjih škola ili 62% ima vlastitu školsku športsku
dvoranu. Vrijedno je istaknuti kako i 61 područna škola ima školsku športsku
dvoranu. Vanjske školske športske terene imaju 883 škole, odnosno oko
70%. U idućem razdoblju potrebno je donijeti realan i operativno izvediv plan
izgradnje školskih športskih objekata u Republici Hrvatskoj koji bi se proveo
putem kapitalnih ulaganja iz sredstava Državnoga proračuna, decentraliziranih
sredstava iz proračuna gradova i županija te inozemnih kreditnih linija.
2.	Donošenje normativa i standarda za izgradnju školskih športskih
dvorana i vanjskih športskih terena koji bi zadovoljavali minimalne
uvjete za razvoj školskoga športa.
	Iako u ovom trenutku ne raspolažemo preciznim informacijama o kvadraturi
školskih športskih dvorana u zemlji, na primjeru Grada Zagreba vidimo da
je potrebno stvoriti obvezujuće građevinske standarde za izgradnju školskih
športskih dvorana koje bi zadovoljavale minimalne uvjete za razvoj školskoga
športa. Naime, prema podatcima iz 2008. godine, u Gradu Zagrebu čak 56
osnovnih škola, odnosno njih 48%, ima dvoranu veličine do 300m2. Dakle, u
gotovo polovici zagrebačkih osnovnih školi ne postoje dvoranski i prostorni
uvjeti za razvoj ni jedne druge športske igre osim odbojke.
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3.	Donošenje plana opremanja postojećih školskih športskih dvorana
športskim spravama i rekvizitima.
	Gotovo sve anketom obuhvaćene škole odgovorile su da postojeće stanje i
brojnost športskih sprava i rekvizita ne zadovoljava temeljne potrebe nastave
tjelesne i zdravstvene kulture. Sustavno i plansko opremanje postojećih školskih
športskih dvorana športskim spravama i rekvizitima na razini države i lokalnih
zajednica nužno je jer je sasvim izvjesno da škole u postojećim financijskim
uvjetima rada teško mogu to same učiniti.
4.	Sustavna adaptacija i renoviranje postojećih školskih športskih dvorana
i vanjskih športskih igrališta.
	Prema prije navedenim podatcima moguće je zaključiti da je čak 77% škola
u Gradu Zagrebu zatražilo adaptaciju postojećih školskih športskih dvorana.
Dakle, usporedo s izgradnjom novih školskih športskih dvorana i vanjskih
igrališta potrebno je sustavno adaptirati i renovirati postojeće školske športske
dvorane i vanjska športska igrališta.

3.2. V
 ODITELJI ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH
DRUŠTAVA ‡ KADROVI
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Podignuti razinu stručnoga rada u školskome športu tako da svi voditelji u školskim
športskim društvima do 2014. godine budu magistri kineziologije u edukaciji,
odnosno profesori kineziologije (fizičke kulture), tj. da ispunjavaju zakonske uvjete
o potrebnoj stručnoj kvalifikaciji za rad u školskome športu (Zakon o športu,
NN 71/06, 150/08, čl. 59. i 60.) te sustavno voditi brigu o stručnom usavršavanju
voditelja školskih športskih društava.
Strateški ciljevi
1.	Reguliranje rada i uvjeta rada učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene
kulture u školskim športskim društvima.
	Okosnicu stručnoga rada u školskome športu treba činiti nešto više od 2.200
profesora tjelesne i zdravstvene kulture koliko ih je trenutačno zaposleno u

91

hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu. Potrebno je pronaći način kako
regulirati i stimulirati rad te poboljšati uvjete rada profesora kineziologije u
školskome športu.
2.	Kontrola stručne spreme i nadzor nad radom vanjskih suradnika.
	Potrebno je razviti učinkovit sustav kontrole angažiranja i rada vanjskih suradnika
u školskim športskim društvima. U trenutku provođenja ankete (listopad 2007.
‡ sijeËanj 2008.) broj honorarno angažiranih vanjskih suradnika u sustavu
školskoga športa gotovo je nadmašivao broj profesionalnih i odgovarajuće
kvalificiranih voditelja. U budućnosti, dosezi i kvaliteta rada u sustavu školskoga
športa ne bi se smjeli temeljiti na honorarnim vanjskim suradnicima. Ukoliko
zbog objektivnih potreba i treba angažirati vanjske suradnike, to treba biti u
skladu s odredbama o stručnom radu i potrebnim kvalifikacijama za njegovo
obavljanje, koji su propisani Zakonom o športu, a njihov rad mora biti u skladu
s najvišim kriterijima odgojno-obrazovnoga rada i kineziološke struke.
3.	Zapošljavanje magistara kineziologije u edukaciji (profesora kineziologije)
kao profesionalaca u školskim športskim društvima.
	Objektivni pokazatelji stanja i razvijenosti sustava školskoga športa u Republici
Hrvatskoj ukazuju na potrebu zapošljavanja većega broja profesionalno
angažiranih voditelja u školskim športskim društvima. Slijedeći pozitivna
iskustva Grada Zagreba, koji je zaposlio 70 do 80 magistara kineziologije u
edukaciji (profesora kineziologije) samo za rad u izvannastavnim športskim
aktivnostima, potrebno je do 2014. godine zaposliti najmanje 100 odgovarajuće
stručno školovanih voditelja u sustav školskoga športa (projekcija financijskih
troškova zapošljavanja prikazana je u poglavlju 3.5. Financiranje školskoga
športa).
4.	Razvijanje sustava školovanja kineziologa s odgovarajućom
specijalizacijom za potrebe školskoga športa.
	Sadašnji sustav školovanja kineziologa može odgovoriti svim zahtjevima
za potrebnom razinom stručnoga rada u školskome športu. Međutim, zbog
velikih kadrovskih potreba i specifičnosti sustava školskoga športa, potrebno
je u suradnji s kineziološkim fakultetima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvom
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znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ) i Hrvatskim
školskim športskim savezom (HŠŠS) organizirati poseban modul usmjerenja
i specijalizacije za školski šport na diplomskim studijima u okviru postojećih
programa školovanja kineziologa.
5.	Izdavanje Priručnika za voditelje školskih športskih društava i organizacija
seminara za usavršavanje u školskome športu.
	Stalno usavršavanje i cjeloživotno učenje voditelja školskih športskih društava
osigurat će sustavu školskoga športa potrebnu razinu izvrsnosti i omogućiti
najviše dosege u pedagoškome i športskome smislu. Radi toga je potrebno
pokrenuti izdavanje Priručnika za voditelje školskih športskih društava i
organizirati seminare na kojima bi se voditelji školskih športskih društava
usavršavali i stjecali najnovije informacije i znanja potrebna za rad u školskome
športu.

3.3. UKLJUČENOST UČENIKA U ŠKOLSKI ŠPORT
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Povećati broj učenika uključenih u rad školskih športskih društava sa sadašnjih
120.000 na 200.000, odnosno sa 22% na 35% od ukupnoga broja učenika u
osnovnim i srednjim školama. Time bi broj učenika uključenih u športske aktivnosti
u školskim športskim društvima kao i u športskim klubovima izvan škole premašio
brojku od 300.000.
Strateški ciljevi
1.	Izjednačavanje uključenosti u školska športska društva dječaka i
djevojčica, odnosno mladića i djevojaka.
	Omjer dječaka i djevojčica, odnosno mladića i djevojaka, uključenih u rad
školskih športskih društava u ovom je trenutku oko 60:40 u korist dječaka i
mladića. Do 2014. godine potrebno je izjednačiti omjer uključenosti u školska
športska društva dječaka i djevojčica, odnosno mladića i djevojaka. Postizanju
ovoga cilja posebno bi trebali pogodovati neki strateški ciljevi navedeni u
poglavlju 3.4. Sustav natjecanja i treninga u školskome športu.
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2.	Smanjenje razlika u uključenosti u školski šport među županijama.
	Razlike među županijama u broju djece uključene u školski šport vrlo su velike
i kreću se od županija u kojima je uključeno tek nešto više od 11% učenika pa
do županija u kojima je uključeno i više od 40% učenika. Velike razlike među
županijama rezultat su nejednako razvijenoga sustava školskoga športa u
različitim krajevima Republike Hrvatske. Stoga je potrebno do 2014. godine
dopunskim aktivnostima i poticajnim mjerama dodatno razvijati školski šport
u onim krajevima gdje on u ovom trenutku ne razvija sve svoje potencijale.
3.	Uvesti sustav registracije i evidencije članova školskih športskih
društava.
	Do trenutka provođenja anketnoga istraživanja za potrebe izrade ove strategije
o broju članova školskih športskih društava moglo se govoriti samo na temelju
procjene. Međutim, u budućnosti je potrebno uspostaviti sustav registracije,
evidencije i praćenja članova školskih športskih društava. Uspostavljanje
takvoga sustava omogućit će stalan uvid u broj i strukturu članova. (O sustavu
registracije i evidencije članova školskih športskih društava govori se i u
poglavlju 3.6. Školska športska društva.)

3.4. SUSTAV NATJECANJA I TRENINGA
U ŠKOLSKOME ŠPORTU
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Uspostaviti sustav natjecanja od međurazredne i školske razine, preko gradskih
i općinskih, županijskih do regionalnih i nacionalnih natjecanja, koji bi osigurao
najmanje 20 natjecateljskih dana svim učenicima uključenim u školska natjecanja,
neovisno o postignutim rezultatima te stvoriti pretpostavke i uvjete za sustavan
trenažni rad u školskome športu.
Strateški ciljevi
1.	Regulirati pitanje prava nastupa na školskim športskim natjecanjima.
	Radi povećavanja broja uključenih učenika u sustav školskoga športa, postizanja
objektivne kvalitete i ispunjavanja ciljeva školskoga športa, potrebno je
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regulirati pitanje prava nastupa na školskim športskim natjecanjima. Uspostava
sustava registracije i evidencije članova školskih športskih društava omogućit
će reguliranje prava nastupa u školskom športu na način da učenici mogu
nastupati i natjecati se na svim razinama natjecanja u sustavu školskoga
športa u najviše dva športa.
2. Uvođenje nove dobne kategorije natjecanja.
	Na školskim športskim natjecanjima učenika osnovnih škola u najvećem
broju slučajeva sudjeluju najčešće učenici osmih razreda. Zbog nepostojanja
dobnih kategorija, a postojanja znatnih razlika u motoričkim, morfološkim i
funkcionalnim obilježjima, učenici sedmih razreda, a osobito učenici šestih i
petih razreda vrlo rijetko ili uopće ne sudjeluju na natjecanjima. Zbog toga je
potrebno što skorije uvesti dobne kategorije natjecanja u osnovnim školama:
mlađa kategorija ‡ učenici petih i šestih razreda i starija kategorija ‡ učenici
sedmih i osmih razreda. (Projekcija financijskih troškova uvođenja natjecanja
u dvije dobne kategorije prikazana je u poglavlju 3.5. Financiranje školskoga
športa.)
3. Uvođenje ligaških natjecanja na nacionalnoj razini.
	U najpopularnijim ekipnim športovima (mali nogomet, rukomet, odbojka,
košarka) potrebno je uvesti ligaški sustav natjecanja na nacionalnoj razini.
Natjecanje najboljih učenika športaša u ligaškome sustavu na nacionalnoj razini
značajno će pomoći razvoju sustava školskoga športa, njegovoj promociji,
rastu popularnosti i razvijanju svijesti o mogućnostima uključivanja u školski
šport većega broja učenika.
4. Uvođenje ligaških natjecanja na županijskoj razini.
	Natjecanja na županijskim i nižim razinama natjecanja, u pravilu, traju tek
jedan dan. Tek nekoliko županija, i to u jednom ili dva športa, u ovom trenutku
imaju neki od oblika ligaškoga sustava natjecanja. Radi povećanja broja
natjecateljskih dana, podizanja kvalitete natjecanja, stimuliranja treninga i
kontinuiteta rada u školskom športu, potrebno je pokrenuti ligaške sustave
natjecanja u ekipnim športovima (mali nogomet, košarka, rukomet, odbojka)
na razini županija.
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5. Uvođenje natjecanja na nacionalnoj razini u novim športovima.
	Osim badmintona, koji je uveden u sustav natjecanja od školske godine
2008,/2009., potrebno je do 2014. godine uvesti natjecanja na nacionalnoj
razini i u sljedećim športovima: aerobika, ples, borilački šport (modificirano
hrvanje ili judo) i orijentacijsko trčanje.
6.	Natjecanja na nacionalnoj razini u nekim od postojećih športova
organizirati na regionalnoj razini.
	Zbog malog interesa djece i nepostojanja objektivnih uvjeta za razvoj i trening
gimnastike, tenisa, streljaštva i plivanja u većini škola u Republici Hrvatskoj,
potrebno je natjecanja u tim športovima organizirati na regionalnoj razini
uvažavajući tradiciju i uvjete za provođenje pojedinih aktivnosti.
7.	Uvođenje županijskih i regionalnih natjecanja u športovima koji su
specifični za pojedine regije.
	Potrebno je poticati županijske školske športske saveze da organiziraju
natjecanja u športovima koji su vrlo razvijeni i tipično popularni u tim regijama,
iako oni ne će nužno biti i športovi na nacionalnoj razini, primjerice kajak-kanu,
veslanje, alpsko i nordijsko skijanje, klizanje, hokej na ledu, odbojka na pijesku,
plivanje, vaterpolo, gimnastika, tenis, streljaštvo i sl.

3.5. FINANCIRANJE ŠKOLSKOGA ŠPORTA
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Povećati izravna izdvajanja za školski šport iz Državnoga proračuna i iz proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Strateški ciljevi
1. Promijeniti sustav sufinanciranja rada školskih športskih društava.
	Danas svako školsko športsko društvo u Republici Hrvatskoj dobiva potporu za
svoj rad iz Državnoga proračuna. Sredstva se prosljeđuju izravno ŠŠD-ima, na
temelju prijedloga županijskih školskih športskih saveza. Takvu je praksu potrebno
promijeniti i sredstva za rad školskih športskih društava u pojedinoj županiji
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proslijediti županijskim školskim športskim savezima koji bi, na temelju realnih
troškova te uvida u stvarnu aktivnost te na temelju financijskoga plana utroška
sredstava, sredstva prosljeđivali pojedinim školskim športskim društvima.
2.	Dodatna financijska sredstva osigurati sponzorskim ugovorima i
donacijama.
	U ovom trenutku HŠŠS i njegove članice najveći dio financijskih sredstava
dobivaju iz programa javnih potreba putem Državnoga ili lokalnih proračuna.
Međutim, s obzirom na broj djece koji izravno i potencijalno okupljaju, sustav
školskoga športa ima značajne sponzorske i donatorske potencijale koje je
potrebno iskoristiti. Potrebno je osmisliti i realizirati marketinšku strategiju
na nacionalnoj i regionalnoj razini i na taj način akumulirati 10% od ukupnih
potrebnih financijskih sredstava za sustav školskoga športa.
3.	Projekcija potrebnih financijskih sredstava za uvođenje nove dobne
kategorije natjecanja ‡ učenici petih i šestih razreda osnovne škole.
	U poglavlju 3.4. Sustav natjecanja i treninga u školskome športu, detaljnije su
obrazloženi razlozi za uvođenje nove dobne kategorije u sustavu natjecanja.
U tablici 15 se nalaze pokazatelji broja ŠŠD, uključenosti djece i potrebna
financijska sredstva.
	Potrebna dodatna financijska sredstva za uvođenje natjecanja učenika petih i
šestih razreda na razini poluzavršnice i završnice Državnoga prvenstva prema
sadašnjem sustavu natjecanja u nogometu, košarci, rukometu i odbojci iznose
oko 1.300.000,00 kn. Uvođenjem nove dobne kategorije u četiri ekipna športa
na regionalnoj i nacionalnoj razini u sustav bi se natjecanja uključila dodatna 252
školska športska društva te oko 3.000 učenika i učenica više nego danas.
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Tablica 15. Projekcija troškova uvođenja natjecanja za učenike petih i šestih razreda
Državno prvenstvo za pete i šeste razrede
Poluzavršnica dp
Športovi

Učenika u ekipi

Nogomet

Završnica dp

Broj ekipa OŠ
(m+ž)

Ukupno djece
OŠ (m+ž)

Broj ekipa OŠ
(m+ž)

Ukupno djece
OŠ (m+ž)

12

30

360

6

72

Košarka

12

60

720

12

144

Rukomet

12

60

720

12

144

Odbojka

12

60

720

12

144

Ekipa

210

42

Učenika

2520

504

Troškovi

529.750,00 kn

779.184,00 kn

UKUPNO peti i šesti razredi: 1.308.934,00 kn

4.	Projekcija potrebnih financijskih sredstava za povećanje broja odjeljenja
univerzalne športske škole.
	Broj odjeljenja univerzalne športske škole potrebno je znatno povećati. Detaljnije
o tom strateškom cilju napisano je u poglavlju 3.7. Univerzalna športska
škola. U tablici 16 prikazana su potrebna financijska sredstva za povećanje
sa sadašnjih 207 do potrebnih 1.000 odjeljenja univerzalne športske škole.
Tablica 16. Projekcija troškova za uvođenje novih odjeljenja univerzalne športske škole
UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
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Broj odjeljenja UŠŠ

Uključeno djece

Godišnji troškovi ‡ 140 kn bruto
po satu

207

6 000

1.960.000,00

300

9 000

2.940.000,00

500

15 000

4.900.000,00

700

21 000

6.860.000,00

1000

30 000

9.800.000,00

5.	Projekcija potrebnih financijskih sredstava za zapošljavanje profesionalnih
voditelja u školskim športskim društvima.
	U poglavlju 3.2. Voditelji školskih športskih društava, obrazloženi su razlozi za
strateški cilj zapošljavanja odgovarajuće školovanih stručnih kadrova u sustavu
školskoga športa. U tablici 17. prikazana je projekcija troškova zapošljavanja
do 300 voditelja.
Tablica 17. Projekcija troškova zapošljavanja do 300 voditelja školskih športskih društava
ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA ŠŠD
Neto

5.500,00 kn

Bruto

8.800,00 kn

Broj zaposlenih:

UKUPNO (kn):

20

2.112.000,00

40

4.224.000,00

60

6.336.000,00

80

8.448.000,00

100

10.560.000,00

150

15.840.000,00

300

31.680.000,00
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3.6. ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA (ŠŠD)
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Organizirati rad i ustroj školskih športskih društava na učinkovit način, kako bi
okupljala veći broj učenika, postala primjer uspješnih škola i bila temelj sustava
školskoga športa.
Strateški ciljevi
1.	Uspostaviti i organizirati sustav evidencije (registar) školskih športskih
društava.
	U ovom trenutku ne postoji dovoljno precizna i ažurirana evidencija školskih
športskih društava u Republici Hrvatskoj. Nepostojanje evidencije školskih
športskih društava u Republici Hrvatskoj onemogućuje bilo kakvo sustavno
praćenja rada i stvarnih učinaka školskih športskih društava. Do 2014. godine
potrebno je ustanoviti i organizirati učinkovit sustav stalne evidencije školskih
športskih društava i praćenja njihova rada.
2.	Uspostaviti sustav evidencije (registar) članova školskih športskih
društava.
	U ovom trenutku ne postoji sustav evidencije i praćenja članova školskih
športskih društava, stoga ga je potrebno što prije uspostaviti. Uspostavljanjem
učinkovitoga sustava praćenja članova školskih športskih društava omogućit
će stalan uvid u broj i strukturu članova. Uvođenje minimalne, simbolične
članarine svakako bi pomoglo praćenju broja učenika uključenih u rad ŠŠD.
3.	Uspostaviti sustav prepoznavanja, praćenja i usmjeravanja učenika
osobito nadarenih za šport.
	Još uvijek u Republici Hrvatskoj ne postoji sustav koji bi omogućavao
prepoznavanje, usmjeravanje i praćenje djece talentirane za šport. Stoga je do
2014. godine potrebno osmisliti i uvesti sustav koji će prepoznati najtalentiranije
učenike, usmjeriti ih u određene športske grane ili pojedini šport te pratiti i
podupirati njihov športski razvoj. Na taj bi način školski šport mogao postati
bazom cjelokupnoga sustava športa u Republici Hrvatskoj.
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4.	Uspostaviti sustav godišnjega nagrađivanja učenika, škola i školskih
športskih društava prema postignutim uspjesima.
	Radi povećavanja interesa i ugleda školskoga športa, potrebno je ustanoviti
sustav godišnjega nagrađivanja učenika, voditelja, školskih športskih društava,
škola i županijskih školskih športskih saveza za postignute ne samo športske
rezultate, već za rezultate ostvarene u ukupnom odgojno-obrazovnom radu
na području školskoga športa.

3.7. Z
 AŠTITA ZDRAVLJA UČENIKA
U ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Unaprijediti sustav zdravstvene zaštite učenika u sustavu školskoga športa kako
bi se uklonili ili sveli na minimum čimbenici rizika koji mogu ugroziti psihofizičku
stabilnost i zdravlje djece u školskim športskim društvima.
Strateški ciljevi
1.	Propisati obvezu provođenja redovitih sistematskih pregleda kod
liječnika specijalista športske medicine, odnosno medicine rada i
športa svih učenika uključenih u sustav školskoga športa.
	Obveza provođenja redovitih sistematskih liječničkih pregleda svih učenika
uključenih u sustav školskoga športa treba biti propisana kao uvjet za nastup
na natjecanjima u sustavu školskoga športa. Prilikom registracije članova
školskih športskih društava (o registru više u poglavlju 3.6. Školska športska
društva) za sve učenike koji nastupaju na školskim športskim natjecanjima,
mora biti priložen i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koja je ovjerena od strane
ovlaštenoga liječnika specijalista športske medicine, odnosno medicine rada
i športa.
2.	Osnovati medicinsko povjerenstvo Hrvatskoga školskoga športskog
saveza (HŠŠS).
	U okviru organa rada i djelovanja Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS)
potrebno je osnovati medicinsko povjerenstvo s osnovnim zadatkom unaprjeđenja
zdravstvene zaštite učenika uključenih u sustav školskoga športa.

101

3.	Propisati obvezno osiguranje u slučaju ozljede ili drugih nezgoda svih
učenika uključenih u sustav školskoga športa.
	Uplaćivanja osiguranja učenika od ozljeda ili nezgoda u školskome sustavu,
više nije propisano kao obveza već je na dobrovoljnoj bazi. Međutim, zbog
specifičnosti športa te većoj izloženosti ozljedama i povredama, potrebno
je regulirati pitanje obveznoga osiguranja svih učenika uključenih u sustav
natjecanja školskoga športa.

3.8. UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Povećati broj odjeljenja univerzalne športske škole sa sadašnjih 207 na 1.000 i time
obuhvatiti oko 30.000 učenika od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole.
Strateški ciljevi
1.	Dan univerzalne športske škole na nacionalnoj razini učiniti tradicionalnom
godišnjom manifestacijom.
	Tijekom lipnja 2008. godine organizirana je prva smotra polaznika univerzalne
športske škole pod nazivom Dan univerzalne športske škole. Ta manifestacija
se pokazala izuzetno uspješnom te ju je svakako potrebno učiniti tradicionalnom
godišnjom manifestacijom učenika od prvoga do četvrtoga razreda osnovne
škole koji su uključeni u programe univerzalne športske škole.
2. Organizirati Dan univerzalne športske škole u svim županijama.
	S obzirom na vrlo dobra iskustva u radu univerzalnih športskih škola, a osobito
na izuzetno uspješnu manifestaciju pod nazivom Dan univerzalne športske
škole, koja je bila organizirana na nacionalnoj razini, potrebno je organizirati
i godišnje županijske smotre univerzalnih športskih škola.
3. Izraditi priručnik za rad voditelja univerzalnih športskih škola.
	Radi unaprjeđenje stručnoga rada u univerzalnim športskim školama potrebno
je, u suradnji sa stručnjacima s kinezioloških fakulteta, izraditi Priručnik za
voditelje univerzalne športske škole, s pratećim DVD-om na kojemu bi bile
prikazane vježbe i izvođenje testova.
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4.	Uspostaviti sustav prepoznavanja, praćenja i usmjeravanja za šport
posebno nadarenih učenika u univerzalnim športskim školama.
	Ovaj strateški cilj, koji je detaljnije obrazložen u poglavlju 3.6. Školska športska
društva, a odnosi se na uvođenje sustava prepoznavanja najtalentiranijih
učenika, njihova praćenja i usmjeravanja, moguće je i potrebno uvesti i za
učenike uključene u rad univerzalnih športskih škola.

3.9. Š
 KOLSKI ŠPORT UČENIKA
S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Omogućiti lakšu i kvalitetniju socijalnu integraciju učenika s teškoćama u razvoju
uz pomoć sustava školskoga športa.
Strateški ciljevi
1.	Osnovati školska športska društva, organizirati sustav natjecanja
i treninga te Državno športsko prvenstvo učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju.
	U idućem petogodišnjem razdoblju potrebno je organizirati sustav školskoga
športa djece s intelektualnim teškoćama u razvoju, prije svega, osnivanjem
školskih športskih društava u onim školama koje pohađaju djeca s intelektualnim
teškoćama u razvoju gdje ona još nisu osnovana. Nadalje, potrebno je naročito
poticati uključivanje djece koja pohađaju redovite škole po posebnom programu
u sekcije školskih športskih društava i razviti sustav športskih natjecanja djece
s intelektualnim teškoćama u razvoju i integrirati ga u postojeće sustave
natjecanja u školskome športu.
2.	Nastaviti razvijati sustav školskoga športa učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju u suradnji sa Specijalnom olimpijadom Hrvatske.
	Specijalnu olimpijadu Hrvatske, kao nacionalni športski savez osoba s
intelektualnim teškoćama u razvoju, potrebno je uključiti u daljnji razvoj sustava
školskoga športa djece s intelektualnim teškoćama u razvoju.
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3.	Obuhvatiti sustavom školskoga športa i ostale učenike s teškoćama
u razvoju, odnosno one s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, kao i
učenike s motoričkim teškoćama u razvoju.
	Pored učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, u idućem petogodišnjem
razdoblju, potrebno je razviti sustav skrbi o redovitoj tjelesnoj aktivnosti i sustave
školskih športskih natjecanja i za učenike s oštećenjem vida, oštećenjem
sluha, kao i učenike s motoričkim teškoćama u razvoju.
4.	Uspostaviti suradnju s Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Hrvatskim
športskim savezom gluhih.
	Radi što kvalitetnijega ispunjavanja prethodno postavljenoga cilja, potrebno
je uspostaviti suradnju s Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Hrvatskim
športskim savezom gluhih.

3.10. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ (HŠŠS)
Generalni strateški cilj za razdoblje 2009. ‡ 2014.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) osnažiti u organizacijskom, kadrovskom,
programskom i financijskom pogledu kako bi mogao što uspješnije ispunjavati
postavljene strateške ciljeve do 2014. godine, odnosno dalje razvijati sustav
školskoga športa i time postao važan čimbenik sustava odgoja i obrazovanja
te temelj daljnjega razvoja športa u Republici Hrvatskoj, stvarajući uvjete za
kvalitetno bavljenje športskim aktivnostima učenika osnovnih i srednjih škola u
Republici Hrvatskoj.
Strateški ciljevi
1. Preustroj postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.
	Kako bi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) mogao kvalitetno i učinkovito
odgovoriti svim zahtjevima koji se ovom strategijom postavljaju pred njega,
nužno je nastaviti s organizacijskim preustrojem i zapošljavanjem novih
kadrova. U prikazu 2, dan je prijedlog budućega ustroja HŠŠS-a. Zadržavajući
Statutom HŠŠS-a propisane odnose i odgovornosti Skupštine HŠŠS-a,
Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i predsjednika, potrebno je konkretnije
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Prikaz 2. Prijedlog organizacijske strukture i strukture radnih mjesa HŠŠS-a

SKUPŠTINA
NADZORNI ODBOR

IZVRŠNI ODBOR

PREDSJEDNIK

GLAVNI TAJNIK

Županijski
tajnici

Pomoćnik glavnoga tajnika
za zajedničke poslove

Pomoćnik glavnoga tajnika
za stručne poslove

Stručni suradnik za
pravna pitanja

Stručni suradnik za
natjecanja OŠ

Stručni suradnik za
odnose s javnošću

Stručni suradnik za
natjecanja SŠ

Stručni suradnik za
marketing

Stručni suradnik za
univerzalnu športsku školu

Stručni suradnik za
financijska pitanja

Stručni suradnik za
ŠŠD

Suradnik za
knjigovodstvo

Stručni suradnik za
ŽŠŠD

Administrativni tajnik

Stručni suradnik za
posebne projekte
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razdvojiti stručne kineziološke poslove u školskom športu od tzv. zajedničkih
poslova (pravnih, marketinških i financijskih poslova, odnosa s javnošću i sl.)
U idućem razdoblju, pored postojanja glavnoga tajnika HŠŠS-a, predviđeno je
i zapošljavanje dvaju pomoćnika glavnoga tajnika zaduženih za koordinaciju
i rukovođenje stručnim kineziološkim poslovima, odnosno zajedničkim
poslovima.
2. Zapošljavanje tajnika u županijskim školskim športskim savezima.
	Sadašnji opseg poslova i aktivnosti županijskih školskih športskih saveza
nadilazi razinu volonterstva i povremenoga, odnosno honorarnoga obavljanja
stručnih i administrativnih poslova. Ovom strategijom predviđen je značajan
daljnji rast poslova i aktivnosti županijskih školskih športskih saveza. Stoga je
u budućnosti potrebno predvidjeti angažman barem jednoga profesionalca
u županijskim školskim športskim savezima koji bi bio odgovoran za stručne
i administrativne poslove u sustavu školskoga športa u pojedinoj županiji.
3. Sudjelovanje na svjetskim učeničkim športskim natjecanjima.
	HŠŠS mora početi redovito slati učeničke športske ekipe na međunarodna
natjecanja. S tim u svezi, potrebno je učiniti prilagodbe hrvatskoga sustava
i kalendara natjecanja s kalendarom natjecanja ISF-a s obzirom na to da se
većina svjetskih učeničkih športskih natjecanja održava od sredine travnja do
kraja svibnja.
4. Uključivanje predstavnika HŠŠS-a u tijela ISF-a.
	HŠŠS se treba aktivnije uključiti u rad tijela ISF-a koja donose sve važne odluke
o školskome športu na svjetskoj razini. Za uključivanja u rad tijela ISF-a izuzetno
je bitno pojavljivanje na što više natjecanja i događaja u organizaciji ISF-a,
stvaranje kontakata i posjećivanje najutjecajnijih nacionalnih školskih športskih
saveza (Francuska, Belgija, Italija). Potrebno je, također, čelne ljude ISF-a pozvati
u Hrvatsku kako bi se upoznali s radom HŠŠS-a. Do 2014. Hrvatska bi trebala
biti domaćin i organizator Generalne skupštine ISF-a.
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5. Organizacija svjetskih školskih natjecanja.
	Hrvatska je 2006. godine bila domaćin Svjetskoga školskog prvenstva u
odbojci, koje je održano u Poreču i sve su reakcije nakon toga bile izuzetno
pozitivne. Organizacija svjetskih učeničkih prvenstava može znatno unaprijediti
položaj HŠŠS-a u svijetu i dodatno promovirati školski šport u Republici
Hrvatskoj. HŠŠS raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetima koji bi mogli
uspješno organizirati svjetska učenička prvenstva u budućnosti. Do 2014.
godine potrebno je organizirati barem jedno svjetsko učeničko prvenstvo u
Republici Hrvatskoj (npr. rukomet).
6. Pojačati medijsku zastupljenost i promociju školskoga športa.
	Zastupljenost u medijima i promocija školskoga športa putem medija treba
pomoći razvoju sustava školskoga športa i biti u funkciji širenja svijesti o
važnosti i potrebi sustavnoga bavljenja športom djece u osnovnim i srednjim
školama. U idućemu petogodišnjem razdoblju potrebno je ostvariti suradnju
s jednom nacionalnom televizijskom kućom koja će emitirati tjedne emisije
posvećene školskom športu, što bi omogućilo prenošenje uživo završnice
Državnoga prvenstva ili utakmica školskih liga. Pored nacionalne televizijske
kuće, potrebno je dogovoriti suradnju i s lokalnim televizijama. Osim televizije,
potrebno je ostvariti stalnu suradnju s radijskim postajama te pored Sportskih
novosti i s barem još jednim tiskovnim medijem.
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SAVEZI OLIMPIJSKIH SPORTOVA
1. HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
2. HRVATSKI BADMINTONSKI SAVEZ
3. HRVATSKI BASEBALL SAVEZ
4. HRVATSKI BIATLONSKI SAVEZ
5. HRVATSKI BICIKLISTIČKI SAVEZ
6. HRVATSKI BOB I SKELETON SAVEZ
7. HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ
8. HRVATSKI CURLING SAVEZ
9. HRVATSKI DIZAČKI SAVEZ
10. HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
11. HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
12. HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ
13.HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
14. HRVATSKI JUDO SAVEZ
15. HRVATSKI KAJAKAŠKI SAVEZ
16. HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ
17. HRVATSKI KONJIČKI SAVEZ
18. HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ
19. HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ
20. HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
21. HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ
22. HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ
23. HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
24. HRVATSKI SANJKAŠKI SAVEZ
25. HRVATSKI SAVEZ DALJINSKOG PLIVANJA
26. HRVATSKI SAVEZ HOKEJA NA LEDU
27. HRVATSKI SAVEZ ZA SKOKOVE U VODU
28. HRVATSKI SAVEZ SINKRONIZIRANOG PLIVANJA
29. HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ
30. HRVATSKI SOFTBALL SAVEZ
31. HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ
32. HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ
33. HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ
34. HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ
35. HRVATSKI TENISKI SAVEZ
36. HRVATSKI TRIATLON SAVEZ
37. HRVATSKI VATERPOLSKI SAVEZ
38. HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ
39. HRVATSKI SAVEZ ZA MODERNI PENTATLON

SAVEZI NEOLIMPIJSKIH SPORTOVA
1. HRVATSKI AIKIDO SAVEZ
2. HRVATSKI AUTO I KARTING SAVEZ
3. HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
4. HRVATSKI BOĆARSKI SAVEZ
5. HRVATSKI BODY BUILDING SAVEZ
6. HRVATSKI BRIDGE SAVEZ
7. HRVATSKI GOLF SAVEZ
8. HRVATSKI KARATE SAVEZ
9. HRVATSKI KICKBOXING SAVEZ
10. HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
11. HRVATSKI MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ
12. HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
13. HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR
14. HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
15. HRVATSKI RAGBIJAŠKI SAVEZ
16. HRVATSKI ROCK’’N’’ROLL SAVEZ
17. HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ
18. HRVATSKI SAVEZ ŠPORTSKE REKREACIJE “Šport za sve”
19. HRVATSKI SAVEZ ZA SKIJANJE NA VODI
20. HRVATSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU
21. HRVATSKI ŠPORTSKI PLESNI SAVEZ
22. HRVATSKI SQUASH SAVEZ
23. HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
24. HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH
25. HRVATSKI ŠPORTSKO-RIBOLOVNI SAVEZ
26. HRVATSKI SAVEZ TAJLANDSKOG BOKSA
27. HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ
28. HRVATSKI WUSHU SAVEZ
29. KOTURALJAŠKI SAVEZ HRVATSKE
30. MOTONAUTIČKI SAVEZ HRVATSKE
31. SPECIJALNA OLIMPIJADA HRVATSKE
PRIDRUŽENI SAVEZI
1. HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
2. HRVATSKI KASAČKI SAVEZ
3. HRVATSKI NANBUDO INSTITUT
4. HRVATSKI PIKADO SAVEZ
5. HRVATSKI SAVATE SAVEZ
6. HRVATSKA FEDERACIJA TWIRLINGA
7. JET SKI SAVEZ HRVATSKE
SAVEZ S PRIVREMENIM ČLANSTVOM
1. HRVATSKI KRIKET SAVEZ
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4.

PRILOG 1
Konzultantski tim u izradi Strategije
Anto Dragić, prof.,

Međimurska županija

Nikola Perković, prof.,

Sisačko-moslavačka županija

Boris Poljak, prof.,

Splitsko-dalmatinska županija

Gerhard Lempl, dipl. ing.,

Primorsko-goranska županija

Andrija Vučković, prof.,

Osječko-baranjska županija

Jadranka Duvančić, prof.,

Zadarska županija
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PRILOG 2
Broj osnovnih škola koje su obuhvaćene anketnim istraživanjem
1

2

3

Ukupno škola

Obuhvaćeno
škola

Postotak

Bjelovarsko-bilogorska županija

26

14

54%

Brodsko-posavska županija

33

10

30%

Dubrovačko-neretvanska županija

31

16

52%

Istarska županija

46

9

20%

Karlovačka županija

28

12

43%

Koprivničko-križevačka županija

23

10

44%

Krapinsko-zagorska županija

31

20

65%

Ličko-senjska županija

15

7

47%

Međimurska županija

30

16

53%

Osječko-baranjska županija

69

32

46%

Požeško-slavonska županija

14

7

50%

Primorsko-goranska županija

56

15

27%

Sisačko-moslavačka županija

34

15

44%

Splitsko-dalmatinska županija

91

34

37%

Šibensko-kninska županija

21

4

19%

Varaždinska županija

40

18

45%

Virovitičko-podravska županija

17

9

53%

Vukovarsko-srijemska županija

53

23

43%

Zadarska županija

37

9

24%

Zagrebačka županija

45

17

38%

Grad Zagreb

107

20

19%

UKUPNO

847

317

37%
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PRILOG 3
Broj srednjih škola koje su obuhvaćene anketnim istraživanjem
1

2

3

Ukupno škola

Obuhvaćeno škola

Postotak

Bjelovarsko-bilogorska županija

13

10

76%

Brodsko-posavska županija

11

7

64%

Dubrovačko-neretvanska županija

15

5

33%

Istarska županija

24

11

46%

Karlovačka županija

13

9

69%

Koprivničko-križevačka županija

8

4

50%

Krapinsko-zagorska županija

9

5

56%

Ličko-senjska županija

5

3

60%

Međimurska županija

6

4

67%

Osječko-baranjska županija

27

22

82%

Požeško-slavonska županija

6

3

50%

Primorsko-goranska županija

33

15

46%

Sisačko-moslavačka županija

13

10

77%

Splitsko-dalmatinska županija

45

21

47%

Šibensko-kninska županija

11

4

36%

Varaždinska županija

14

8

57%

Virovitičko-podravska županija

7

4

57%

Vukovarsko-srijemska županija

16

6

38%

Zadarska županija

20

9

45%

Zagrebačka županija

14

5

36%

Grad Zagreb

75

29

39%

UKUPNO

385

194

50%
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PRILOG 4
Odjeljenja univerzalne športske škole po županijama i školama

ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKISAVEZ

BROJ ODIJELJENJA 2008/2009.

1

Zagrebačka županija

10

2

Krapinsko-zagorska županija

6

3

Sisačko-moslavačka županija

15

4

Karlovačka županija

5

Varaždinska županija

10

6

Koprivničko-križevačka županija

6

7

Bjelovarsko-bilogorska županija

4

8

Primorsko-goranska županija

16

9

Ličko-senjska županija

3

10

Virovitičko-podravska županija

5

11

Požeško-slavonska županija

4

12

Brodsko-posavska županija

11

13

Zadarska županija

7

14

Osječko-baranjska županija

16

15

Šibensko-kninska županija

5

16

Vukovarsko-srijemska županija

12

17

Splitsko-dalmatinska županija

21

18

Istarska županija

12

19

Dubrovačko-neretvanska županija

7

20

Međimurska županija

7

21

Grad Zagreb

30

UKUPNO

207
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PRILOG 5
Članovi skupštine HŠŠS-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Krsto Mesić, prof.
Branko Semov, prof.
Nikola Perković, prof.
Branimir Štimec, prof.
Đuro Tomrlin, prof.
Stanko Štimac
Gerhard Lempl, dipl.ing.
Milan Štimac, prof.
Želimir Holer, prof.
Zlatko Kraker, prof.
Bruno Štefanek
Jadranka Duvančić, prof.
Andrija Vučković, prof.
Mirna Rajle Brođanac
Margit Vrbičić, prof.
Miroslav Gagro
Zdravko Omrčen, prof.
Boris Poljak, prof.
Boris Krstičević, prof.
Elvis Šarić, prof.
Robert Fatorić, prof.
Zvonimir Halamek, prof.

23. Damir Petrić, prof.

Zagrebačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Sisačko-moslavačka županija
Varaždinska županija
Koprivničko-križevačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Primorsko-goranska županija
Ličko-senjska županija
Virovitičko-podravska županija
Požeško-slavonska županija
Brodsko-posavska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Osječko-baranjska županija
Šibensko-kninska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Splitsko-dalmatinska županija
Splitsko-dalmatinska županija
Dubrovačko-neretvanska županija
Međimurska županija
Istarska županija
Grad Zagreb
Grad Zagreb

PRILOG 6
Članovi izvršnoga odbora HŠŠS-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Franjo Arapović
Dragutin Miklečić, prof.
Zdravko Omrčen, prof.
Zvonimir Trusić, dipl. oec.
Nikola Perković, prof.
Gerhard Lempl, dipl. ing.
Bruno Štefanek
Zvonimir Halamek, prof.

9. Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.
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Predsjednik
Dopredsjednik
Dopredsjednik
Dopredsjednik
Sisačko-moslavačka županija
Primorsko-goranska županija
Brodsko-posavska županija
Grad Zagreb
predstavnica MZOŠ-a

PRILOG 7
Članovi nadzornoga odbora HŠŠS-a
1. dr. sc. Vladimir Findak
2. Vladimir Novak, prof.
3. Krešimir Šamija, prof.

predsjednik
Međimurska županija
predstavnik MZOŠ-a

PRILOG 8
Zaposlenici HŠŠS-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrvoje Čustonja, prof.
Ivan Dujić, prof.
Josip Košutić, dipl. ing.
Goran Jukić, prof.
Stjepan Crnokić, prof.
Marko Soldo, prof.
Tatjana Drmić

glavni tajnik
stručni suradnik
stručni suradnik
stručni suradnik
stručni suradnik
stručni suradnik
administrativna tajnica
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