
Projekt ČGF 2014…  

Se školou na golf  



Mateřské školy 354 000 

Základní školy 808 000 

Střední školy a gymnázia 444 000 

CELKEM  1 606 000 

Počet žáků ve školách 

Zdroj: Statistická ročenka MŠMT 2012/2013 

 

• I. etapa: oslovit co největší počet dětí ve školách   
• II. etapa: přechod ke klasickému vybavení a hře na golfových hřištích      
• vytvoření učebních osnov od MŠ po VŠ 



Základní pilíře projektu ČGF  
• ČGF 
• golfové kluby 
• školy 

Podpůrné pilíře projektu ČGF 
• Profesionální golfová asociace ČR (PGA Czech) 
• Asociace majitelů golfových hřišť (AMGH) 
• Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf 
• orgány státní správy a samosprávy (obce, města, kraje, MŠMT, ČOV, ČUS aj.) 



Rozpočet projektu ČGF v roce 2014 

• pořízení startovacích sad   
• školení & vzdělávání pedagogů, vedoucích kroužků 
• odměny trenérům, pedagogům a vedoucím kroužků 
• doprava žáků ze škol na tréninkové plochy a golfová hřiště a zpět 
• PR, medializace projektu 
• koordinace projektu 

ČGF 

• vybavení 
• finanční 

prostředky 

KLUB 

• vybavení  
• trenéři 
• finanční 

prostředky  

ŠKOLA 



Logo projektu ČGF 



Medializace 
www.seskolounagolf.cz 

• podpůrné informační materiály ke stažení - letáky, brožury, metodika 
• seznamy golfových klubů a škol zapojených do projektu 
• aktuality 

www.facebook.com/seskolounagolf 

Časový harmonogram…Medializace 
květen - červen:  ukázkové výukové hodiny v krajských městech ČR 
září:   postupné zahájení výuky ve školách 
2015 - 2018:  zapojování dalších škol do projektu, pořádání regionálních a celostátních   
  soutěží a turnajů pro školní týmy a jednotlivce.  
  Vyhlášení turnaje škol O putovní pohár prezidenta ČGF 

Časový harmonogram 



Jak požádat o podporu? 
Komise pro projekt Se školou  

na golf rozhodne do 30 dní  
 

• Kritéria posuzování jsou především: 
• počet škol a dětí 
• historie klubu při práci s mládeží 

Aktuální situace 
 

• 9/13 golfových klubů 
• podpora od R&A 



Koordinátor projektu ČGF: 
 
Tomáš Malec, tel. 724 309 998 
 
www.seskolounagolf.cz 
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