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...prvi je dan 2014. godine pa u nekoliko kratkih crtica najavljujemo aktivnosti i programe te 
novine koje nas očekuju u školskom sportu u 2014. godini... 

 

 1.  DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE 
HRVATSKE za učenike 5. i 6. razreda 

Nakon što je u 2013. godini organizirano po prvi puta, u 2014. godini nastavlja se s 
organizacijom Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za 
učenike 5. i 6. razreda. Završnica Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda održat će se u 
Vinkovcima, odnosno Vukovarsko-srijemskoj županiji i to od 05. do 07. lipnja 2014. 
godine  

 2.  DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE 
HRVATSKE 

Nastavljamo i s malo starijim učenicima, 7. i 8. razredi osnovnih škola te srednje škole u 
sustavu Državnog prvenstva dobili su jedan novi sport – judo. Pored toga, po prvi puta će se 
na nacionalnoj razini natjecati i djevojčice i djevojke u futsalu. Završnica Državnog prvenstva 
održavat će se u Gradu Poreču i to od 27. do 29. travnja 2014. godine za osnovne škole, te 
od 30. travnja do 02. svibnja 2014. godine za srednje škole. 

Velika novina su i posebni sustavi natjecanja u gimnastici, plivanju i judu:    

2.1.  ZAVRŠNICE DRŽAVNOG PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA u 
GIMNASTICI, PLIVANJU i JUDU 
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Sukladno odlukama Izvršnog odbora HŠŠS-a, u školskoj godini 2013./2014. u sportovima 
gimnastika, plivanje i judo neće se održavati poluzavršna natjecanja, nego pobjednici 
županijskih natjecanja ostvaruju direktan plasman na Završnicu Državnog prvenstva. 

Isto tako, u navedenim sportovima organizirat će se posebne završnice Državnog prvenstva, 
svaka u posebnom terminu i na posebnom mjestu.  

Sukladno prijavama županijskih školskih sportskih saveza, na spomenutim završnicama 
nastupat će: 

• u gimnastici – 14 ekipa dječaka i 16 ekipa djevojčica 
• u plivanju – 14 ekipa dječaka i 14 ekipa djevojčica 
• u judu – 10 ekipa dječaka i 9 ekipa djevojčica 

Završnice Državnog prvenstva u spomenutim sportovima održat će se:  

• gimnastika – u Osijeku (u prvoj polovici travnja 2014.) 
• plivanje – u Zadru (26. i 27. ožujka 2014.) 
• judo – u Rijeci (17. i 18. ožujka 2014.) 

3.  DRŽAVNO PRVENSTVO ZA UČENIKE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 

Državno prvenstvo za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju održat će se također u 
Gradu Poreču od 04. do 06. svibnja 2014. godine. Temeljem interesa iz 2013. godine, 
predviđa se nastup oko 30 centara/škola, odnosno sudjelovanje ukupno oko 220 sportaša i 
njihovih voditelja. 

  

...i još nekoliko novina u školskim sportskim natjecanjima u 2014. godini... 

4. POTICANJE MEĐURAZREDNIH NATJECANJA 

Tijekom 2014. godine, s ciljem poticanja među razrednih natjecanja te uključivanja što većeg 
broja učenika u školske sportske aktivnosti, HŠŠS planira stimulirati organizaciju sportskih 
natjecanja na razini škole, tj. među razrednih natjecanja. O detaljima više nakon što Izvršni 
odbor donese odluku u načinu stimulacije.  

5. VIRTUALNO PRVENSTVO ŠSD-a u PLESU 

Ciljevi i zadaće HŠŠS-a su uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti. 
Kako bi što kvalitetnije ispunjavali spomenute ciljeve, a uvažavajući trenutnu financijsku 
situaciju, ideja je u 2014. godini pokrenuti Virtualno prvenstvo ŠSD-a u plesu.  
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Natjecanje bi se održavalo na način da ŠSD-i snime svoju plesnu točku, ispune prijavni list za 
natjecanje (ovjeren od strane ravnatelja) te sve skupa, do određenog roka, pošalju na adresu 
HŠŠS-a. Nakon što zaprimi sve prijave za natjecanje u predviđenom roku, HŠŠS bi postavio 
sve snimke na web i facebook stranicu HŠŠS-a te dao rok od 20-ak dana za glasanje, lajkanje 
i komentiranje. Uzimajući u odabir glasove na web i facebook stranici, te ocjene 
ocjenjivačkog suda HŠŠS-a, proglasili bi se pobjednici natjecanja. Nagrade pobjednicima bilo 
bi sudjelovanje na Završnicama Državnog prvenstva o trošku HŠŠS-a te plesni nastupi na 
istima. O detaljima više nakon što Izvršni odbor donese odluku o provedbi natjecanja. 

6. OTVORENA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA 

Kako je glavna zakonska zadaća HŠŠS-a organizacija školskih sportskih natjecanja, tijekom 
2014. godine planiraju se organizirati i određena Otvorena prvenstva školskih sportskih 
društava u sportovima koji nisu u sustavu Državnog prvenstva (streljaštvo, tenis, skijanje...).  

Spomenuta otvorena prvenstva organizirala bi se u suradnji s nacionalnim sportskim savezima 
te bi se oni i financijski uključili u organizaciju istih. Također o detaljima više nakon što 
Izvršni odbor donese odluku o provedbi natjecanja. 

 

...toliko o školskim sportskim natjecanjima u 2014. godini. Pored natjecanja očekuje nas čitav 

niz sportskih i edukacijskih programa... 

7. UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA 

Program Univerzalne sportske škole u školskoj godini 2013./2014. provodi se u 430 
odjeljenja. Odjeljenja će u 2014. godini krenuti s radom u tjednu od 27. siječnja 2014. 
godine, a završavaju s radom 31. svibnja 2014. godine. 

U školskoj godini 2014./2015. planira se nastaviti s 420 odjeljenja.  

U 2014. godini planira se odraditi ukupno oko 23.240 sati programa Univerzalne sportske 
škole u koje bi bilo uključeno oko 10.000 djece. 

8. SIMPOZIJ ŠKOLSKI SPORT 

Najavljujemo 3. po redu Simpozij školski sport koji će se održati tijekom listopada u Zagrebu 
na Kineziološkom fakultetu, a s ciljem unapređenja rada u školskom sportu te rada u 
Univerzalnoj sportskoj školi.  

9. SVEČANOST I NAGRADE U ŠKOLSKOM SPORTU 
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Naravno da ćemo i u 2014. godini (tijekom prosinca) nagraditi trud i predan rad najuspješnijih 
školskih sportskih društava te njihovih voditelja. Stoga vas sve pozivamo da se uključite u što 
više školskih sportskih natjecanja.  

10. KOLEGIJ TAJNIKA ŽŠŠS-a 

I u 2014. godini održat ćemo jedan kolegija tajnika ŽŠŠS-a s ciljem unapređenja i podizanja 
kvalitete školskog sporta na lokalnoj razini. 

11. FAIR PLAY NAGRADA ŠKOLSKOG SPORTA I NATJEČAJ „ŠKOLSKI SPORT I 
OLIMPIJSKI POKRET“ 

Hrvatski školski sportski savez i u 2014. godini dodijelit će Fair play nagradu školskoga 
sporta i to pojedincu ili ekipi, sudioniku Državnog prvenstva. Fair play nagrada školskog 
sporta iznosi 3.000,00 kuna u obliku poklon bona za nabavu sportske opreme. Stoga vas  
pozivamo da prijavite bilo koji događaj s bilo kojeg natjecanja u sustavu Državnog prvenstva 
za koji smatrate da je u duhu fair play-a.   

Pored toga, u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom, organizirat će se natječaj za sve 
osnovne i srednje škole, na temu Školski sport i Olimpijski pokret. pozivamo sve škole da 
sudjeluju na natječaju jer je to odlična prilika za osvojit bogate pakete sportske opreme. 

12. VRTIM ZDRAVI FILM  

Projekt „Vrtim zdravi film“ je projekt kojeg su zajedno pokrenuli HŠŠS i tvrtka Nestle 
Adriatic s ciljem edukacije osnovnoškolaca o važnosti zdrave prehrane i bavljenja sportom. U 
školskoj godini 2013./2014 projekt se provodi u 43 osnovne škole u svim županijama 
Republike Hrvatske. U školskoj godini 2014./2015. projekt se planira i dalje provoditi u svim 
županijama Republike Hrvatske, a o broju škola će se odlučiti u suradnji s tvrtkom Nestle 
Adriatic, koja pokriva kompletne troškove projekta. 

13. IGRAM, PIŠEM, LAJKAM  

HŠŠS je početkom 2013. godine pokrenuo projekt Igram, pišem, lajkam. Cilj projekta je 
popularizacija školskog sporta među učenicima, veća i kvalitetnija promocija školskih 
sportskih natjecanja, uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti te 
edukacija učenika, novinara. 

Projekt će se nastaviti i u školskoj godini 2013./2014. te će učenici, novinari izvještavati sa 
županijskih, poluzavršnih i završnih natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih 
društava. Očekuje se sudjelovanje oko 100 učenika, novinara.  

14. STOP NASILJU NA ŠKOLSKIM IGRALIŠTIMA 

a) Teniski turnir PBZ zagreb Indoors - veljača 2014. godine 

U veljači 2014. godine u zagrebačkoj dvorani Doma sportova održavat će se teniski turnir 
PBZ Zagreb Indoors 2014. Hrvatski školski športski savez, u dogovoru s organizatorom 
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turnira, omogućit će besplatan ulazak na teniske mečeve i to u svim danima natjecanja svim 
zainteresiranim učenicima.  

15. MALI SPORTSKI MIKROFON 

Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski radio uspostavili su suradnju te svakog ponedjeljka 
na Hrvatskom radiju – drugom programu možete poslušati emisiju o školskom sportu. 

Posebna emisija koja u 10-ak minuta govori o različitim temama iz školskog sporta zove se 
"Mali sportski mikrofon"  i emitira se netom poslije 13 sati svakoga ponedjeljka u sklopu 
emisije SPORTSKI MIKROFON koja je na programu ponedjeljkom od 10 do 14 sati na 
Drugom programu Hrvatskog radija, a uređuju je Krešo Gotlin i Nataša Mikas. 

Teme  "Malog sportskog mikrofona" bit će isključivo povezane s aktivnostima u školskom 
sportu. U emisiji možete poslušati profesore i učenike koji će iz svog kuta pokušati prenijeti 
slušateljstvu poruku o tome zašto je školski sport dobar i važan, ne samo za one koji se njime 
bave, već i za društvo u cjelini.  

16. MEĐUNARODNA SURADNJA 

a)    ISF Svjetska školska prvenstva u 2014. godini 

Sukladno odlukama Izvršnog odbora te prijavama škola, 5 ekipa će predstavljati Hrvatsku na 
Svjetskim školskim prvenstvima u organizaciji ISF-a tijekom 2014. godine i to: 

1)    u futsalu (m) – Srednja škola Krapina, Krapina, 

2)    u rukometu (ž) – Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo,  

3)    u odbojci (m) – Gimnazija Zvane Črnje, Rovinj 

4)    u odbojci (ž) – Srednja škola Mate Balota, Poreč 

5)    u badmintonu (m) – V. Gimnazija, Zagreb, 

Sve škole sudjeluju na prvenstvima pod istim financijskim uvjetima, a to znači kako škole 
same pokrivaju kompletne troškove sudjelovanja na prvenstvima. Čestitamo navedenim 
školama što su uspjele prikupiti financijska sredstva za sudjelovanje na ISF svjetskim 
školskim prvenstvima. 

  

 


