Na temelju članka 28. i 39. Statuta, Skupština Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom
razdoblju 2011. – 2015. godine na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijela
je

PRAVILNIK O ŠPORTSKIM ŠKOLAMA
GRADA ZADRA
I Športske škole
1) Športske škole su oblik organiziranog okupljanja djece i mladeži s ciljem športske obuke te
sudjelovanja u športskim natjecanjima.
Športske škole djeluju u sastavu športskih udruga.
2) Članovi športske škole su članovi kluba s kojima se provodi športska obuka s ciljem stjecanja
športskih vještina i sudjelovanja u športskim natjecanjima, a koji u godini provedbe programa nisu
navršili 19 godina života.
Članstvo u športskoj školi utvrđuje se temeljem službenog popisa, odnosno registracije u matičnom
športskom savezu.
3) Da bi se priznalo postojanje športske škole u smislu ovog Pravilnika, klub mora:
Okupiti četverostruko veći broj članova (točka 2) od potrebitog broja za sastavljanje jedne
natjecateljske ekipe tog športa, a ako se radi o isključivo individualnom športu potrebito je
osigurati minimalno 20 članova.
Osigurati prostorne i materijalne uvjete za provedbu plana i programa rada škole.
Provoditi obuku svih članova škole prema planu i programu, najmanje 2 puta tjedno tijekom 10
mjeseci u godini.
Angažirati najmanje jednog stručnog voditelja s minimalnim trenerskim zvanjem.
Sudjelovati u natjecanjima mlađih dobnih kategorija u skladu s programima i drugim aktima
matičnog športskog saveza.
4) Klubovi su dužni voditi evidenciju o športskim školama, te o svim promjenama kao i o aktivnostima
redovito izvještavati Športsku zajednicu Grada Zadra (u daljnjem teksu: Zajednicu) na njen zahtjev,
a najmanje jednom godišnje.
5) Izvršni odbor Zajednice će svake godine, u sklopu prijedloga programa javnih potreba u športu,
utvrditi potrebe športskih škola.
Kod utvrđivanja potreba posebno će se voditi briga o interesu djece te o raspoloživom prostoru,
opremi, terminima i stručnom kadru.
II Rangiranje športskih škola
6) Športske škole rangiraju se na temelju dostupnih podataka o aktivnosti u prethodnoj godini (izvješća
o radu) te plana i programa za obračunsku godinu.
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7) Klubovi su dužni podatke iz točke 6) dostaviti na zahtjev i u rokovima koje odredi Zajednica.
U slučaju neizvršavanja obaveze iz prethodne točke, klub neće biti uvršten u program sufinanciranja
športskih škola za obračunsku godinu.
III Sufinanciranje športskih škola
8) Izvršni odbor Zajednice svake godine utvrđuje udio sredstava u ukupnoj masi za sufinanciranje
športskih škola prema kriteriju:
a) masovnosti,
b) aktivnosti i
c) stručnosti.
9) Prema kriteriju masovnosti raspodjeljuje se dio sredstava prema ukupnom broju članova za koje je
moguće provesti športsku školu kao javnu potrebu u športu Grada Zadra.
Prema kriteriju aktivnosti raspodjeljuje se dio sredstava prema mogućem broju sati treninga obzirom
na raspoložive termine i optimalne skupine te sudjelovanju na natjecanjima županijskog, regionalnog
i državnog ranga u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.
Prema kriteriju stručnosti raspodjeljuje se dio sredstava prema potrebitom broju stručnih voditelja za
provedbu pojedinih programa.
10) Dotacije športskim školama utvrđuju se isključivo prema športskim granama.
11) U športovima s više klubova koji ispunjavaju uvjete iz točke 3) ovog Pravilnika, forimiraju se radne
skupine od predstavnika tih klubova. Zadaća radne skupine je izrada prijedloga raspodijele sredstava
športskim školama toga športa.
U slučaju da radna skupina ne izradi prijedlog raspodijele sredstava, prijedlog će izraditi Izvršni
odbor Zajednice temeljem dostupnih podataka.
12) Nositelji programa športskih škola su klubovi nositelji kvalitete športa u Gradu Zadru.
Klubovi nositelji kvalitete športa ujedno su koordinatori radnih skupina iz točke 10) ovog Pravilnika.
IV Završne odredbe
13) Tumaćenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Zajednice.
14) Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
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