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Tisková zpráva 
ZŠ Ještědská se stala partnerkou 

Českého volejbalového svazu 
 

Volejbal na ZŠ Ještědská v Liberci se dočkal přímé podpory Českého volejbalového svazu. Dva roky 

se budou moci zdejší hráčky pyšnit certifikátem Partnerská škola ČVS. 

 

Certifikát, který potvrzuje, že se ZŠ Ještědská stala na dva roky partnerskou školou Českého 

volejbalového svazu, si převzalo vedení školy, trenérky a žákyně v pátek 5. dubna v obřadní síni 

liberecké radnice. Ještědská je druhou školou v Libereckém kraji a jedinou dívčí volejbalovou školou, 

která se může chlubit tímto významným certifikátem. 

Dívkám pogratuloval k důležitému partnerství také náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil 

Jan Svoboda. „Jsem rád, že tak úspěšně navazujete na sportovní tradici na vaší škole. Přeji vám, 

abyste vynikaly nejen ve volejbale, ale také v jiném vašem úsilí,“ promluvil k hráčkám náměstek. Dívky 

i trenérky podaroval náměstek drobnými dárky, a sám dostal na oplátku volejbalový dres. Ředitel 

školy Lukáš Houda zdůraznil, že certifikát by nebyla škola dostala, kdyby neměla tak výborné trenérky 

i talentované děti, a kdyby se jí nedostávalo podpory od jejího zřizovatele, Statutárního města 

Liberec. „Budeme dělat všechno pro to, abychom projekt úspěšně naplnili,“ slíbil ředitel Houda. 

Certifikát znamená pro volejbalovou školu posílení její prestiže. Bude moci uvádět tuto informaci na 

propagačních a jiných materiálech, volejbalový svaz jí poskytne také metodickou podporu. Současně 

škola dostane od volejbalového svazu na rok 5 tisíc korun na nákup sportovních potřeb. Po dvou 

letech, až projekt skončí, může škola o certifikát požádat znovu. 

Volejbal hraje na škole 50 registrovaných žákyň z Ještědské, ale docházejí sem také děti z jiných škol. 

K tomu, aby ZŠ Ještědská certifikát získala, musela splnit několik kritérií. Mezi ně patří například 

dlouhodobé kvalitní výsledky, stabilní základna a vazba na profesionální volejbalový klub. Tím je 

extraligová Dukla Liberec. „Certifikátem chceme zvednout prestiž tuzemského volejbalu a vrátit jej na 

základní školy, kde byl vždy dominantním sportem. Bohužel ale už 20 let není,“ poznamenal metodik 

ČVS Štěpán Javůrek. „Je symbolické, že naší partnerskou školou se stala škola právě z Liberce. Vždyť 

Dukla Liberec hraje prim ligy,“ dodal. 
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