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1. Úvod
Projekt „Sportuj ve škole“ (SVŠ) byl Rozhodnutím MŠMT v červnu 2018
přidělen k administraci Asociaci školních sportovních klubů ČR, z.s. (AŠSK).
Spolek se 26 let věnuje podpoře a organizaci školních a mimoškolních
sportovních aktivit dětí a mládeže a zadání projektu logicky navazuje na činnost
AŠSK. Po ukončení pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“, které
probíhalo dva roky s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), pokračuje projekt pod názvem „Sportuj ve škole“.

2. Informace o projektu
Projekt „Sportuj ve škole“ byl určen žákům I. stupně všech základních škol
bez ohledu na jejich kapacitu a skutečný počet žáků, včetně škol pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Školy se do projektu řádně přihlásily a
splnily administrativní povinnosti. Se všemi školami byla uzavřena Smlouva o
spolupráci, která obsahovala závazek realizovat konkrétní počet 1, 2 nebo 3
hodiny pohybových aktivit týdně. Škola nesla odpovědnost za bezpečnost a
ochranu zdraví žáků při cvičení ve školní družině.
V pozici lektorů - cvičitelů působili aprobovaní učitelé tělesné výchovy z I. a
II. stupně ZŠ, vychovatelky ze školních družin, asistenti pedagogů nebo sportovní
trenéři. AŠSK uzavřela s každým lektorem dohodu o provedení práce, na jejímž
základě vykazoval lektor každý měsíc realizované a přípravné hodiny. Cvičitele si
zajistila každá škola samostatně, přičemž garantovala jejich odbornost,
potřebnou pro kvalitní úroveň realizace pohybových aktivit. Cílem řídicího týmu
AŠSK bylo vytvořit podmínky pro zapojení co největšího počtu lektorů, kteří vedli
pohybové aktivity žáků. Lekce byly určeny pro žáky 1. až 5. ročníku základních škol
a byly poskytovány dětem zdarma. Každé dítě mělo možnost navštěvovat jednu
hodinu pohybových aktivit týdně tak, aby byl uspokojen zájem co největšího
počtu malých sportovců. Podkladem pro obsah lekcí bylo ověřené „Metodické
doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. - 3. ročníku základních škol
MŠMT“ (dále jen Metodika MŠMT), které bylo lektorům poskytnuto v tištěné i
elektronické podobě. Díky hrám a zábavným sportovním cvičením obsaženým
v Metodice MŠMT rozvíjeli žáci v rámci projektu své všestranné pohybové
dovednosti. Nejdůležitějším prvkem lekcí byla motivace dětí bavit se pohybem
ve známém prostředí společně se spolužáky a kamarády.
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Pro rodiče cvičících dětí představoval velký benefit úspora času i finančních
prostředků. Tím, že lekce navazovaly na školní výuku a probíhaly v rámci školní
družiny příslušné školy, odpadly rodičům starosti s přesunem dětí na sportovní
aktivity, konané mimo sportoviště školy.

3. Sportuj ve škole v roce 2018
3.1.

Zapojené školy

AŠSK realizovala projekt od září 2018. Během období září – prosinec 2018 se
do projektu “Sportuj ve škole” zapojilo celkem 332 škol ze všech krajů České
republiky. Pohybových aktivit se zúčastnily nejen školy dříve zapojené do
projektu „Hodina pohybu navíc“, ale i školy nově přihlášené. Školy se zkušenostmi
z projektu „Hodina pohybu navíc“ zpočátku reagovaly velmi zdrženlivě na
základě zkušenosti s pokračováním aktivit ve školním roce 2017/18 bez
finančního krytí. Po úspěšném zahájení projektu, administraci a zahájení
cvičebních aktivit se komunikace s těmito školami významně uklidnila. Zájem o
projekt byl ve školním prostředí obrovský, a to jak ze strany škol, tak ze strany dětí
i jejich rodičů. Po vyhlášení výzvy k účasti v projektu pro rok 2019 se velmi rychle
naplnila navýšená kapacita a v průběhu roku 2019 očekáváme postupné zapojení
minimálně 950 základních škol.
Hodnocení projektu ze strany škol proběhlo formou evaluačního dotazníku,
na základě kterého provedl řídicí tým hodnocení průběhu SVŠ. Celkem dotazník
vyplnilo 198 škol. Dotazník vyplňovali ředitelé škol nebo lektoři pohybových
aktivit.
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Počet zapojených škol podle krajů ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
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Ústecký
Vysočina
Zlínský
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Nejvíce škol se zapojilo v Moravskoslezském kraji (44), naopak nejméně v
kraji Karlovarském (4).
Na jedné škole se v jednom týdnu průměrně realizovalo 2,28 hodiny, což
představuje 757 hodin sportovních aktivit týdně na 332 školách v celé České
republice. Následující graf udává procentuální poměr škol dle počtu
realizovaných hodin pohybových aktivit v jednom týdnu.
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Procentuální zastoupení škol podle počtu hodin týdně

20%
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49%

2 hodiny
3 hodiny

31%

Lekce „Sportuj ve škole“ vedlo celkem 546 lektorů.

3.2.

Děti v pohybu

Lekce probíhaly v minimálním počtu 10 dětí ve skupině. Maximální hranice
byla stanovena na 30 dětí v jedné skupině. Průměrná velikost skupiny činila 16
dětí. Genderově bylo zastoupení vyvážené - cvičení se účastnilo 58 % chlapců a
42 % dívek. Celkem bylo do projektu „Sportuj ve škole“ za čtyři měsíce roku 2018
zapojeno více než 12 000 dětí. Podle vyjádření lektorů a ředitelů škol je velkým
přínosem, že si děti vytvářely díky atraktivitě lekcí kladný vztah k pohybu a i
v krátkém období čtyř měsíců se zlepšila jejich fyzická zdatnost. Na mnoha
školách cvičily v jedné skupině děti z několika ročníků, což přispělo k podpoře
vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti.

3.3.

Náplň lekcí

Základním zdrojem pro obsah lekcí byla „Metodika MŠMT“, ověřená v
projektu „Hodina pohybu navíc“. Tento materiál významně napomáhal lektorům
sestavit hodiny, zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj dětí i na nácvik prvků
vybraných sportů, kterými byly fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a
bruslení. Při tvorbě obsahu cvičebních jednotek lektoři maximálním způsobem
respektovali prostorové a materiální podmínky konkrétní školy a zároveň úroveň
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pohybových schopností dětí včetně jejich zájmu o jednotlivé aktivity. Díky
užívané „Metodice MŠMT“ mohli lektoři cvičící děti seznámit i s méně rozšířenými
sporty a pohybovými aktivitami.

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že děti nejčastěji procvičovaly prvky
míčových sportů, nejvíce z toho fotbal. Kromě míčových sportů byla významně
preferována gymnastika. Mezi nejoblíbenější sporty řadí děti podle zkušeností
lektorů florbal, fotbal a vybíjenou. Při volbě aktivit preferují cvičenci soutěže, hry
a tréninková utkání.
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Procento škol, které zařadilo sport do lekcí
Sportuj ve škole

Sport
Fotbal

57%

Gymnastika

52%

Basketbal

51%

Házená

49%

Florbal

47%

Volejbal

39%

Ragby

21%

Bruslení

9%

Vybíjená

8%

Atletika

4%

Cvičební lekce nejčastěji probíhaly v tělocvičnách a sportovních objektech
účastnických škol. V případě vhodných klimatických podmínek probíhaly aktivity
také na venkovních sportovištích.

3.4.

Materiální vybavení

Velmi důležitou součástí projektu byla materiální podpora zúčastněných
škol. Na základě „Rozhodnutí MŠMT o dotaci“ byla tato podpora poskytnuta
školám, které jsou členy AŠSK.
Set sportovních pomůcek obsahoval dvě sady překážek s nastavitelnými
výškami, molitanové a odlehčené míče na basketbal, volejbal a házenou,
prolézací tunel, stopky, měřicí pásmo, píšťalky, tenisové míčky a fotbalové míče.
Složení sady pomůcek bylo zvoleno na základě dotazníkového šetření škol, které
proběhlo v rámci úvodního semináře projektu, přičemž výběr pomůcek byl v
maximální možné míře přizpůsoben potřebám škol. Školy dále obdržely
technické vybavení pro lektory ve formě tabletu, bezdrátových reproduktorů a
flash disku.
Dodavatelé materiální podpory byli vybráni v řádném výběrovém řízení.
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4. Propagace projektu
4.1.

Webové stránky

Webové stránky www.sportujveskole.cz poskytovaly zájemcům z řad
zapojených škol, lektorů, rodičů i veřejnosti veškerý informační servis.
Elektronickou podporu uvítali především lektoři, kteří mohli na webových
stránkách najít návody, jak vytvořit obsah hodin, který bude pro děti co nejvíce
zábavný a atraktivní.

4.2.

Informační semináře

V průběhu září 2018 uspořádala AŠSK dva vstupní semináře pro zástupce
škol, které projevily zájem přihlásit se k účasti v projektu. Semináře byly
realizovány v Praze pro školy z českých krajů a v Holešově pro školy z Moravy a
Slezska. Účastníci seminářů obdrželi základní informace o průběhu projektu, byli
seznámeni s administrativou a v tištěné podobě obdrželi ověřenou „Metodiku
MŠMT“. Všechny materiály jim byly poskytnuty i na flash disku.

4.3.

Tištěná media

V rámci mediální spolupráce s celostátním tištěným periodikem „Deník“
byly v listopadu a prosinci otištěny čtyři články, které informovaly o průběhu
projektu a jeho přínosu pro zapojené školy.
První článek obsahoval základní informace o počtu zapojených škol a
podmínkách projektu. Druhý článek byl realizován formou rozhovoru s ředitelem
ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a cvičitelem lekcí “Sportuj ve škole” Mgr.
Zdeňkem Moštěkem. Třetí článek vyjádřil názor na projekt z pohledu školní praxe
a cvičících děti ze ZŠ Klobuky. V posledním článku v rozhovoru s vedoucí
projektu a viceprezidentkou AŠSK Mgr. Svatavou Ságnerovou byl zmíněn význam
a zájem škol o projekt včetně budoucí představy pokračování SVŠ ze strany škol
a řídicího týmu. Další čtyři články byly publikovány na webových stránkách
www.denik.cz.
Informace o projektu "Sportuj ve škole" byly zveřejněny v časopise školního
sportu s názvem “DO TOHO!”, ve kterém byly otištěny dva články. První obsahoval
nejdůležitější informace o projektu, druhý pak byl opět stylizován jako rozhovor
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se Zdeňkem Moštěkem, cvičitelem "Sportuj ve škole" a ředitelem ZŠ Pod
Vinohrady Uherský Brod.
Všechny zmíněné články naleznete v příloze této závěrečné zprávy.

4.4.

Členové AŠSK

Informace o projektu byly komunikovány do široké členské základny AŠSK.
Významnou úlohu sehrály především krajské a okresní rady AŠSK a krajští garanti
Sportuj ve škole. Díky jim byly informace o projektu přenášeny do konkrétních
škol, ke konkrétním osobám, a to k ředitelům a lektorům.

5. Informační podpora ze strany AŠSK
V souladu s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ na projekt SVŠ byl
v červenci 2018 vytvořen řídicí tým projektu (ŘT) na úrovni republikového vedení
AŠSK, který se scházel pravidelně jednou týdně. Členové ŘT vyhodnocovali
průběh projektu, činnost škol a upravovali podmínky průběhu projektu. O všech
opatřeních následně byly následně informovány krajské a okresní rady AŠSK,
které předávaly informace do zapojených škol.
Současně byli od samotného začátku účastníkům projektu nepřetržitě k
dispozici vedoucí projektu a administrátoři pro případné telefonické a emailové
dotazy. Společně řešili situace, týkající se průběhu cvičení na jednotlivých
školách. Způsob a intenzita komunikace, forma administrace a její prezentace
byly ze strany účastníků projektu hodnoceny velmi kladně; veškeré připomínky
lektorů a ředitelů škol byly projektovým týmem registrovány a projednány na
pravidelných poradách. Důležité informace a novinky školy obdržely formou
pravidelných informačních emailů.
V jednotlivých krajích České republiky působili krajští garanti projektu
„Sportuj ve škole“. Hlavní náplní jejich práce bylo informovat školy o možnosti
zapojení do projektu, řešení konkrétních situací spojených nejčastěji
s administrací a také evaluační činnost při návštěvách hodin pohybových aktivit.

10

6. Zpětná vazba účastníků
Z evaluačních dotazníků, které školy vyplňovaly v prosinci 2018, vzešlo
mnoho zajímavých podnětů, pochval i připomínek k fungování projektu.
Uvádíme několik zajímavých postřehů ze zpětné vazby:

„Děkujeme, velice přínosné pro žáky i na naší malotřídní škole. Dostupnost na
sportovní aktivity do města je velmi omezená. Přejeme si, aby projekt pokračoval
i v dalších letech.“ ZŠ Kněžice, okres Nymburk
„Projekt je zdařilý. Děti vzkazují, že by cvičily i více než jednu hodinu týdně.“
ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, okres Trutnov

„Díky projektu můžeme finančně ocenit učitele a trenéry, kteří jinak tuto
činnost vykonávali zdarma.“ ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor
„Velký zájem dětí, rodičů i pedagogů o projekt. Skvělé podmínky, velmi dobré
finanční ohodnocení práce lektorů i práce ředitele. Zaslané pomůcky jsou
rovněž dobré, výrazně se zlepšila komunikace v projektu.“ ZŠ Pionýrů, Uničov
„Projekt je smysluplný po všech stránkách - děti se zlepšují v pohybové
gramotnosti a získávají kladný vztahu k pohybu. Pro lektory je práce motivační
díky vybavení, poctivým odměnám a také díky přílišné nesvázanosti ve volbě
pohybové náplně. Dle našeho názoru se jedná o zdařilý projekt, který by měl být
umožněn každé školní družině v ČR, např. místo plýtvání jídlem v rámci obědů
zdarma.“ ZŠ Kříšťál, Jaroměř
„Projekt využívá ve 3 hodinách 60 % žáků 1. st., museli jsme odmítnout několik
nejstarších žáků kvůli kapacitě.“ ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov
„I přesto, že projekt v ČR více než rok vůbec nefungoval, zájem dětí je stále
velice slušný a škole se podařilo, ze svých finančních prostředků, tyto hodiny
udržet. Věříme, že pod záštitou AŠSK se podaří projekt stabilizovat a my
nebudeme každý rok "trnout", zda se seženou nebo neseženou finanční
prostředky.“ ZŠ Komenského, Náchod
„Uvítali bychom i nějaká školení pro lektory/učitele a v neposlední řadě i
pomůcky, těch je vždy nedostatek.“ ZŠ Sokolnice
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„Pozitivní komunikace, viz Vaše, je pro nás povzbuzením do další práce pro
ředitele škol, školy, tělocvikáře a sportující děti.“ ZŠ Lužany
„Moc mě těší, že existuje takový projekt. Už léta ve škole sportujeme a bylo mi
líto, že nemohu paní učitelku, která má sport a zdravý životní styl ve škole na
starosti, odměnit. V dobách, kdy jsme měli málo dětí, dělala to paní učitelka
zadarmo – jako svého koníčka. Teď, kdy máme více žáků jdou použít peníze na
odměny pedagogických pracovníků. Ale stejně jsem moc ráda, že práci navíc (v
době, kdy se na naše hlavy sype čím dál více různých úkolů a většinou se nikdo
nestará, jak je finančně ohodnotit) dokáže někdo ocenit. Děkujeme.“
ZŠ Mladoňovice

„Váš projekt Sportuj ve škole je úžasný. Děti u nás milují sport, společné
sportovní hry, apod.. V naší malé škole sportujeme v odpoledních hodinách
nejenom v době sportovních kroužků, ale dá se říct, každý den. Pravidelně
cvičíme v tělocvičně, na školní zahradě a sportovním hřišti, dokonce i venku na
sněhu si kolikrát vezmeme míč, sportovní pomůcky a hrajeme. Vytvořená
sportovní metodika je výborná. Je v ní hodně nápadů, námětů a dá se
přizpůsobit konkrétním potřebám pro naše žáky. Sportuje každý, bez rozdílu
svých schopností a dovedností. Nejlepší na tom je, že si děti na různé sportovní
aktivity, natolik zvykly, že je využívají i v době odpolední družiny sami od sebe. K
dispozici mají všechny sportovní pomůcky, míče, lana, švihadla apod. Každý žák
si najde to, co ho nejvíce baví. Ať už sám, či se skupinkou svých kamarádů...
Mohu říct, že nás často uvidíte, jak hraji společně s dětmi na zahradě fotbal,
florbal, házenou, či gymnastiku. Občas si i někteří žáci v odpoledních hodinách
připraví i různé hry a překážkové dráhy pro naše děti z MŠ. Je to pak úžasné,
když se žáčci zapojí a trénují" děti z MŠ. Je to cesta, jak můžeme ukázat dětem,
že sport je zábava.“ ZŠ a MŠ Dolní Lánov
„Chtěla bych tímto ocenit a poděkovat za zprostředkování věcných a jasných
informací, které nám usnadnily zahájení projektu. Jsme malotřídní škola a tuto
přehlednost velmi oceňuji, protože nepřehlednost instrukcí v „ stostránkových
elaborátech" vztahujících se k různým projektům, které jsme absolvovali a
absolvujeme, různě měněná zadání a podmínky nám velmi znesnadňuje práci
a hlavně nás časově zatěžují.“ ZŠ Velké Chvojno
„Od září 2018 se naše škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“. V rámci školní
družiny je zapojeno celkem 77 žáků. Pohybové aktivity probíhají ve 3 skupinách
vždy v délce 45 minut. Hodiny vedou 2 lektoři, aprobovaní učitelé naší školy.
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K přípravě na hodiny lektoři využívají ověřenou metodiku MŠMT, kterou jsme
obdrželi od AŠSK.
V dnešní době zájem o sportovní aktivity u dětí upadá, proto jsme rádi, že jsme
se do tohoto projektu prostřednictvím AŠSK mohli zapojit. Děti navštěvující
odpolední hodiny tělesné výchovy se na každou hodinu velmi těší. Děti si
pamatují, který den odpolední tělocvik mají a zodpovědně si přinášejí potřebné
pomůcky do hodiny, což je vede k samostatnosti. Děti jsou ve školní družině vždy
připraveny na hodinu, aby po chvíli radostně vběhly do tělocvičny. V průběhu
hodiny nadšeně plní jednotlivé pokyny, po celou dobu vládne mezi dětmi
radostná atmosféra a po skončení hodiny jsou děti překvapeny, že časový limit
pro sportovní aktivity již vypršel. Do hodin jsou často zařazeny skupinové aktivity
a mezi dětmi všech věkových kategorií lze pozorovat tolik důležitou spolupráci a
vzájemnou komunikaci. Starší spolužáci ochotně podají ruku spolužákům
mladším a naopak. Velmi důležitá je v těchto hodinách i sociální stránka, kdy se
děti, především při hravých činnostech, učí přijímat úspěch a zároveň i zvládnout
neúspěch. Děti přirozeně vnímají, že odpolední hodiny tělesné výchovy ve
srovnání s běžnou vyučovací hodinou tělocviku mají volnější náplň i režim a
pohybu si tak užívají o to více.
Velmi přínosné jsou mezipředmětové vztahy mezi klasickými hodinami a
odpoledními hodinami tělesné výchovy. Většinu dětí navštěvujících odpolední
hodiny tělesné výchovy lektoři učí i v běžných hodinách tělesné výchovy a dle
jejich pozitivních reakcí mohou odhadnout, které z tělovýchovných aktivit patří
mezi jejich oblíbené. Tyto tělovýchovné aktivity poté častěji zařazují i do
odpoledních hodin TV a naopak. Děti navštěvující odpolední TV často komunikují
s ostatními spolužáky o náplni hodin a aktivity známé z těchto hodin jsou pak
zařazeny i v klasických hodinách tělesné výchovy. V odpoledních aktivitách se
taktéž upevňuje vzájemný vztah mezi žáky a učitelem. Žáci vidí učitele
v poněkud jiné pozici, stejně učitel vnímá chování a reakce svých žáků odlišněji
než v běžných hodinách
V dnešní době lze pozorovat, že postoj většiny dětí k pohybovým aktivitám je
stále více pasivnější a mnoho dětí školního věku má tak sklony nejen k lenosti,
ale i k obezitě. Proto jsme velice rádi, že právě tyto děti získávají díky projektu
Sportuj ve škole prostor k dostatečnému vyžití a motivační formou tak získávají
vztah k pohybovým aktivitám, které jsou pro ně tolik důležité.“
Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. Základní školy Holešov
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7. Závěr
Projekt „Sportuj ve škole“ představuje obrovskou možnost, jak bez
legislativně náročných změn (RVP, ŠVP) vytvářet u dětí kladný vztah
k pohybovým aktivitám a ke sportu od nejútlejšího věku. Přínos projektu pro
zúčastněné školy představuje nejen stránka materiální, nýbrž především
výchovná. Ředitelé škol ocenili především pravidelné vyplácení odměn lektorům
nad rámec jejich základní pracovní povinnosti, rozšíření sportovního vybavení
škol o sportovní sety, čímž došlo k významné úspoře provozních prostředků škol.
Největší a nevyčíslitelný přínos však měl tento projekt pro děti. Do cvičení se velmi
rády zapojily všechny děti bez rozdílu výkonnostních či pohybových a to s radostí
a nadšením, neboť realizované aktivity byly pestré a velmi zajímavé a byly
prováděny zábavnou formou. Děti se navíc při účasti v projektu samy
rozhodovaly, zda chtějí sportovat, a proto se na cvičení velmi těšily.
Dle vyjádření některých ředitelů je zvolený postup, jak přilákat děti ke
sportu, mnohem efektivnější, než povinná hodina tělesné výchovy navíc. „Sportuj
ve škole“ byl projekt, který zasel semínko sportovního nadšení u mnohých malých
dětí. O tom svědčí i mnohá sdělení z dotazníkového šetření. Je důležité
pokračovat v této cestě a podpořit jejich sportovní nadšení realizací dalšího
podobného projektu.
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8. Přílohy
Deník – článek č. 1
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Deník – článek č. 2
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Deník – článek č. 3
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Deník – článek č. 4
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Do toho! – článek č. 1

19

Do toho! – článek č. 2
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