INFO2021
| Žáci základních a středních škol projdou
měřením tělesné zdatnosti
Nástup pandemie nemoci covid-19 na jaře 2020 a velmi dlouho trvající distanční vzdělávání
s sebou v mnoha případech přinesly ještě dramatičtější omezení pohybových aktivit žáků,
které jsou i v běžných časech u velkého množství z nich naprosto nedostatečné. Téma školní
podpory pohybových aktivit žáků je tak v kontextu řešení různých dopadů pandemie rovněž
velmi naléhavé a zásadní. Učitelé, trenéři, lékaři i další odborníci již dlouho upozorňují
na to, že vedle ostatních problematických jevů, které s sebou dlouhá doba distančního
vzdělávání přinesla, má nízká pohybová aktivita velkého množství žáků podstatný vliv na
jejich současnou i budoucí zdravotní kondici i na psychickou pohodu a duševní zdraví.
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
náměstek ústředního školního inspektora

Specifické šetření

Také proto se ve školním roce
2021/2022 Česká školní inspekce
mimo jiné specificky zaměří právě
na problematiku hodnocení podpory rozvoje pohybových dovedností
žáků na základních a středních školách. Tematické šetření bude realizováno formou vlastního sledování
a hodnocení na vzorku vybraných
škol, prostřednictvím rozhovorů
s vedením škol, učiteli i žáky a formou doplňkového elektronického
dotazování. Celkovým smyslem šetření je poukázat na význam pohybu a pohybových aktivit pro celkově zdravý vývoj dětí a mladých lidí,
poskytnout komplexní informace
o tom, jak školy k podpoře a rozvoji
pohybových aktivit a pohybových
dovedností žáků přistupují, a také
získat relevantní národní data využitelná pro další cílenou podporu
směrem ke školám v této oblasti.

Motorické testy

Mimořádnou a velmi důležitou
součástí tohoto tematického šetření
pak bude poprvé po mnoha desítkách let také proces měření tělesné
zdatnosti žáků. Měření bude realizováno v období dubna, května a června 2022 (konkrétní termín v tomto
období pak bude na rozhodnutí jednotlivých škol) a týkat se bude žáků
3. a 7. ročníků základních škol
16

a 2. ročníků středních škol, včetně
odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Tělesná zdatnost žáků
bude měřena prostřednictvím motorických testů podle metodiky, kterou
pro Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA
Vysokoškolské sportovní centrum ve
spolupráci s tělovýchovnými fakultami.

Koordinace

Koordinaci procesu měření tělesné zdatnosti na úrovni jednotlivých
okresů budou zajišťovat koordinátoři
z řad členů Asociace školních sportovních klubů ČR, se kterou se Česká
školní inspekce na spolupráci při této
mimořádné aktivitě dohodla. Vlastní
proces měření tělesné zdatnosti žáků
budou v jednotlivých školách zajišťovat pověření učitelé tělesné výchovy.
O celé problematice budou na začátku školního roku 2021/2022 podrobně informováni ředitelé a ředitelky
všech dotčených základních a středních škol, kterým bude vše důsledně
představeno a vysvětleno.

Cíle měření

Primárním cílem měření je získat
relevantní data jako základ pro další
strategické rozhodování na úrovni státu, poskytnout zpětnou vazbu
zapojeným školám, jejich učitelům,
žákům a rodičům a také zvyšovat

dovednosti žáků v oblasti sebehodnocení tělesné zdatnosti a vlastního
pohybového chování, v souladu s obsahem příslušných rámcových vzdělávacích programů.

Kontext

Potřeba sběru národních dat o tělesné zdatnosti a pohybové aktivitě žáků
je plně v souladu s národními strategiemi i s doporučením Evropské
komise. Národní zpráva o pohybové
aktivitě českých dětí a mládeže z roku
2018 ovšem připomíná, že narozdíl
od většiny zemí Evropské unie nemá
Česká republika data tohoto typu dosud k dispozici. Poslední reprezentativní monitoring byl realizován v roce
1987 a v následujících desetiletích již
byla realizována pouze dílčí, nereprezentativní a nedostatečně objektivní
šetření. V českém prostředí navíc doposud chyběl komplexní diagnostický nástroj, který by odrážel národní
specifika a umožňoval by posuzovat
účinnost, efektivnost, vhodnost a přiměřenost strategií v oblastech podpory rozvoje tělesné zdatnosti, podpory prevence zdraví dětí a mládeže,
podpory pohybových dovedností
nebo podpory specifické motorické
výkonnosti ve sportu. Tuto mezeru vyplnila až metodika zpracovaná
VICTORIA Vysokoškolským sportovním centrem Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
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Závěr

Česká školní inspekce se problematikou pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků zabývá dlouhodobě. Vedle každoročního sledování
této oblasti zejména na základních
a středních školách během hodin tělesné výchovy bylo specifické, tematicky zaměřené šetření provedeno ve
školním roce 2015/2016 (tematická
zpráva je k dispozici -zde-). V březnu 2021 pak Česká školní inspekce
vydala metodický dokument nabízející konkrétní náměty a inspiraci
pro podporu pohybových aktivit
a zvyšování pohybových dovedností
žáků během běžného denního reži- pokusného ověřování edukačního základních škol, lze se jím inspirovat
mu, tedy mimo hodiny tělesné vý- programu Pohyb a výživa a přesto- i pro realizaci aktivit určených pro
chovy. Dokument vychází z výsledků že je primárně směřován k 1. stupni žáky starší (ke stažení -zde-).●

Ukázky z vybraných motorických testů
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