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rok 2020 je rokem výjimečným, v mnohém zlomovým, plným neznámého a nového: díky tomu všemu ale také rokem,
plným příležitostí a zcela nových výzev.
Podobně výjimečné je i letošní jediné
číslo magazínu školního sportu Do toho!
Pokud by rok 2020 probíhal v běžném režimu, psali bychom o šampionech, kteří
se přes okrsková, okresní a krajská kola
školních sportovních soutěží vyšplhali až
na nejvyšší příčky vítězů a pozvedli nad
hlavu trofej Sportovní ligy škol nebo
Pohár AŠSK.
Psali bychom také o zahraničních výjezdech našich reprezentantů, kteří
v rámci soutěží ISF měli absolvovat mistrovství světa škol v přespolním běhu
na Slovensku, v basketbalu 3x3 v Indii, ve volejbale v Brazílii, v házené v Srbsku a velkolepou Gymnaziádu v Číně.
Desetitisíce školáků by se bavily pravidelně v rámci školní družiny rozmanitým sportem, v desítkách tisících hodinách projektu Sportuj ve škole
by zněl dětský smích a zářily rozzářené oči malých žáčků...
Kromě soutěží jsme se těšili i na řadu seminářů: ať už tělocvikáři oblíbený
seminář Tělo Praha, nové semináře florbalové či setkání lektorů v rámci
Sportuj ve škole – ani tyto akce nemohly být realizovány.
Přijali jsme však řadu nových výzev. Připravili jsme a zahájili nový prázdninový projekt Vzdělávací dny, jehož cílem byla kromě jiného i částečná
kompenzace zameškané výuky z období uzavření škol. Těší mne, že součástí
Vzdělávacích dnů byla pohybová činnost, a ještě více mne těší pozitivní
zpětná vazba od účastníků projektu.
Zahájili jsme éru posilování pozice pedagogů TV – ať už novou nabídkou
DVPP v roce 2021 či soutěží o nejlepší distanční výuku tělocviku nebo naplánovanou anketou o nejlepšího tělocvikáře. Pro děti i učitele na I. stupni
chystáme možnost ověřit si úroveň pohybových dovedností formou zajímavé testové baterie s motivační odměnou od našich partnerů.
Děkuji vám všem, kteří i nadále vyvíjíte snahu v oblasti školního sportu,
i v nelehké době jste aktivní a odhodlaní společně s námi opět bavit školáky
soutěžním i nesoutěžním sportem, jakmile to bude jen trochu možné.
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PRÁZDNINOVÉ
VZDĚLÁVACÍ DNY

CESTOVÁNÍ S VELRYBOU

Asociace školních sportovních klubů České republiky spustila
v červnu 2020 zcela nový prázdninový program, zaměřený na podporu
naučně-populárního vzdělávání žáků v období letních prázdnin.
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rojekt s názvem Vzdělávací dny AŠSK
vznikl ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy za
účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru COVID-19.
V průběhu letošního srpna realizovalo 172
organizací v celé České republice vzdělávací
akce, které nabídly dětem a rodičům smysluplnou a zábavnou alternativu trávení volného času o prázdninách. Projekt měl podpořit úspěšný nástup žáků do nového
školního roku a usnadnit zahájení výuky
v září 2020. Ke spolupráci v projektu byly vyzvány školy, zapojené do programu Sportuj
ve škole, dále školy, zapojené do projektu
Centra sportu a také spolupracující střediska
volného času.
Prezidentka AŠSK ČR, Svatava Ságnerová,
vidí v novém programu vzdělávací potenciál
i pro další roky: „Vnímáme aktuální potřebu
využití volného času o prázdninách k různým, třeba i netradičním formám vzdělávání žáků a velmi nás těší, že máme možnost aktivně tuto snahu podpořit. Pokud
bude první ročník Vzdělávacích dnů AŠSK
vyhodnocen jako úspěšný, bude mým cílem
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prosadit pokračování tohoto projektu i v následujících letech pro další zájemce ze školního prostředí.“

PILÍŘI PROJEKTU VZDĚLÁNÍ I POHYB
Program Vzdělávacích dní AŠSK byl rozdělen
do dvou částí: vzdělávací část a část, věno-

Ve dnech 3. až - 6. srpna probíhaly na Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 Vzdělávací dny
AŠSK, kterých se zúčastnily 2 skupiny žáků 1. stupně.

vaná volnočasovým aktivitám. Na rozdíl od
klasické výuky se děti mohly těšit na naučněpopulární či badatelský způsob vzdělávání
v různém prostředí dle možností školy a daných pravidel. V rámci programu mohli žáci
navštívit například vzdělávací zařízení s odborným výkladem (technická muzea, botanické zahrady či arboreta, zoologické zahrady, technoparky apod.) nebo externí
sportoviště a sportovní centra. Asociace školních sportovních klubů ČR kladla jako organizátor projektu velký důraz na pohybovou
složku, která byla povinně obsažena v programu, věnovaném volnočasovým aktivitám.
Školní rok 2019/2020 byl na základě uzavření škol nestandardní nejen vzhledem
k průběhu výuky, ale také ve vztahu ke konání školních sportovních soutěží. Místo plánovaných třiceti sedmi republikových finále
soutěží proběhla z důvodu uzavření škol
pouze třetina těchto akcí. Stejný osud bohužel potkal od poloviny měsíce března i cvičení
dětí v rámci projektu Sportuj ve škole.
I z těchto důvodů se program Vzdělávací dny
AŠSK snaží zábavnou formou v době prázdnin o určitou kompenzaci výuky a vzdělávání,
o které byli žáci i pedagogové v době pandeD
mie ochuzeni.

dukační program byl pro obě skupiny
motivován knihou E. Papouškové –
Cestování s Velrybou, jejíž příběh
provázel vzdělávací i volnočasové bloky.
Vznikla tak čtyřdenní integrovaná tematická výuka, během níž žáci pracovali individuálně i ve skupinách, ve škole i v přírodě. Propojovala předměty český jazyk,
matematiku, člověk a jeho svět, výtvarnou
výchovu, pracovní činnosti, tělesnou výchovu včetně průřezových témat RVP jako
je osobnostně sociální výchova a dramatická výchova.
V rámci jednotlivých skupin byl program přizpůsoben vzdělávacímu potenciálu a dosavadním vědomostem žáků. Děti
měly možnost procvičit probrané učivo letošního ročníku (zejména druhého pololetí), dozvěděly se však i mnoho nad jeho
rámec. Cestovaly po Evropě, projely svým
karavanem okolní státy a seznámily se
s jejich reáliemi. Obzvlášť obohacující pro
ně byl celodenní výlet na hrad Veveří, dramatická výchova v cizím jazyce (němčina),
psychomotorické aktivity s padákem, čtenářská dílna, skupinové práce s textem
a mapou, rozvíjení jemné motoriky šitím,
ale i etiketa při stolování v restauraci či
jízdě MHD.
Vzdělávací dny byly pro děti smysluplně
stráveným časem v době letních prázdnin.
Navštěvovaly je rády a na další den se vždy
D
velice těšily.
TEXT PAVLÍNA SOCHOROVÁ, RADANA STANDAROVÁ,
ANDREA TESAŘOVÁ, PAVLA KOBYLKOVÁ

TEXT ANDREA LORENCOVÁ, SVATAVA SÁGNEROVÁ
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FOTO AŠSK
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SPORTUJ VE ŠKOLE

27. 1. 2020, Jindřichův Hradec, Republikové finále Sportovní ligy škol
o pohár MŠMT kategorie V.

4. 3. 2020, návštěva lekce Sportuj ve škole na Základní škole Liberec
- Vratislavice nad Nisou

4 1/2020

METODIKA FLORBALU

FOTO VÁCLAV POKORNÝ, MARTINA GRÄFOVÁ, ANDREA LORENCOVÁ, PAVLA VYSKOČILOVÁ, ANNA BAJTLOVÁ, MARTINA DYTRYCHOVÁ, ALENA PTÁČKOVÁ, MARTIN ŠTRYNDL, ŠÁRKA HENDRYCHOVÁ

3. 10. 2020, Praha, příprava metodických doporučení pro lektory
projektu Sportuj ve škole

VZDĚLÁVACÍ DNY
Srpen 2020, ZŠ Katusice, ZŠ A. Baráka Lovosice, ZŠ Komenského
Nová Paka, ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, ZŠ Zašová

www.assk.cz
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JEDINÉ FINÁLE ROKU 2020
Závěr ledna patřil na poli školních sportovních soutěží středoškolským plavcům.
Republikové finále se, stejně jako v minulém roce, konalo v Jindřichově Hradci, nově
však jako soutěž Sportovní ligy škol. Opět jsme byli svědky těsných soubojů.
ezi závodníky se představilo několik reprezentantů České republiky, kteří za sebou mají již řadu
mezinárodních úspěchů. S odpovídajícím
nasazením naskočili i do bojů o Pohár
MŠMT a vzorně reprezentovali své školy.
Některé disciplíny přinesly vyrovnané
a zajímavé časy. V souboji o druhé místo
v disciplíně 50 m prsa dělila Johanu Švandovou a Veroniku Hasalovou pouhá jedna
setina sekundy. V kategorii chlapců předvedli pak v závodě na 50 m znak vyrovnané výkony Vojtěch Šeda (2. místo),
Matěj Knesl (3. místo) a Jan Hlaváč (4.
místo), kteří doplavali v rozmezí dvou
setin sekundy.
V hodnocení družstev si oproti loňsku
polepšily plavkyně pardubického Gymnázia Dašická, které sesadily z prvního místa
loňské vítězky z Gymnázia Nový Jičín.
Třetí příčku vybojovaly reprezentantky
Gymnázia Žatec.
Chlapecké stupně vítězů zůstaly na prvních dvou příčkách neměnné. Prvenství
vybojovali studenti SPŠ Resslova Ústí nad
Labem, na druhém místě s rozdílem čtyř
bodů skončili plavci Gymnázia Nový Jičín.
Bronzové medaile si odvezli reprezentanti
Gymnázia Mikulášské náměstí Plzeň.
Možnost závodit dostali také vedoucí
týmů. Na start se postavilo 6 odvážných,
mezi nimi pouze jedna žena. Za velké podpory všech přihlížejících si pro vítězství
doplaval ředitel pardubického gymnázia
Luděk Burian. Gymnázium Dašická tedy
může hodnotit toto republikové finále
jako velmi úspěšné. Pan ředitel navíc
dodal, že už nějakou dobu nijak výrazně
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netrénuje a zaplavat si chodí jen tak pro
radost.
Republikovému finále a výkonu českých
plaveckých nadějí přihlížela také garantka
sportu AŠSK a jedna z nejlepších plavkyň
české historie Ilona Kudrnáčová Hlaváčková.
Celý finálový den by neproběhl tak
hladce bez přispění ředitele republikového
finále, zkušeného organizátora sportov-

ních soutěží Otakara Kinšta a jeho organizačního týmu. Tímto jemu i jeho kolegům za uspořádání republikového finále
děkujeme.
Dík také patří generálnímu partneru
soutěže – společnosti Sportisimo, která věnovala ceny pro nejlepší závodníky.
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ
FOTO VÁCLAV POKORNÝ

SOUTĚŽE

ODKLÁDÁNÍ, RUŠENÍ,
POZASTAVOVÁNÍ
Školní rok 2019/2020 byl na základě uzavření škol nestandardním nejen vzhledem
k průběhu výuky, ale také ve vztahu ke konání školních sportovních soutěží.
ísto plánovaných třiceti sedmi republikových finále soutěží proběhla z důvodu uzavření škol
pouze třetina těchto akcí. Stejný osud bohužel potkal od poloviny měsíce března
i cvičení dětí v rámci projektu Sportuj ve
škole.

M

PRVNÍ POLOLETÍ 2020/2021
TAKÉ BEZ SOUTĚŽÍ
MŠMT na začátku školního roku doporučilo školám zvážit nutnost konání těch aktivit, při kterých dochází ke koncentraci
vyššího počtu osob. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy uvedl, že zejména sportovní soutěže považuje MŠMT nejméně
pro první pololetí za rizikové, a proto se
nebudou konat.
Soutěže celostátního charakteru pro
školní rok 2020/2021 nebyly MŠMT vyhlášeny. MŠMT doporučilo pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až
na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci.
Výkonný výbor AŠSK ČR informoval
školy a své členy o tom, že v prvním pololetí
školního roku 2020/2021 nebude AŠSK ČR
organizovat školní sportovní soutěže.
Prezidentka Asociace školních sportovních klubů České republiky Svatava Ságnerová k situaci uvedla: „I přes nepříznivou situaci věřím, že pokračování soutěží
a přehlídek se do škol a školských zařízení
brzy úspěšně navrátí.“
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ, JAN PLICHTA
FOTO VÁCLAV POKORNÝ

JEDNÁNÍ ISF

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
V BĚLEHRADĚ
Mezinárodní federace školního sportu ISF (International School Sport
Federation) svolala na dny 1. 3. - 4. 3. 2020 General Assembly
(Valné shromáždění), na které byli sezváni delegáti všech 122 členských zemí.
a Asociaci školních sportovních klubů
ČR do Srbska vycestovala prezidentka AŠSK ČR Svatava Ságnerová
společně s bývalým předsedou technické
komise ISF pro atletiku Jaroslavem Koukalem.

Z

Zástupci ISF v Bělehradě jednali o vzniku
evropské sekce ISF, zároveň proběhly volby
do orgánů ISF a účastníkům byly představeny nové projekty. Varianta zrušení soutěží
ISF z důvodu aktuální zdravotní situace zde
nebyla potvrzena. Jiná situace panovala

v rámci jednotlivých států a postupu jejich
vlád - některé země vydávaly zákazy výjezdů
a organizace akcí podobného typu.
D
TEXT SVATAVA SÁGNEROVÁ
FOTO ISF, SVATAVA SÁGNEROVÁ

Svatava Ságnerová
a Marian Majzlík
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SOUTĚŽE ISF

JAK TO BYLO, JAK TO BUDE
Celkem pět delegací z České republiky podstoupilo ve školním roce 2019/2020
několik měsíců příprav, které měly předcházet jejich účasti na mezinárodních
soutěžích ISF.
elosvětové šíření nákazy SARS-CoV-2
však znemožnilo uspořádání akcí ISF
v původních plánovaných termínech,
ISF proto přistoupilo k hledání nových možných termínů soutěží. Dlouhou dobu se mezinárodní federace školního sportu držela optimistického scénáře a většinu soutěží
přesunula z jarního období na podzim a zimu
2020. V tomto období však středoškoláci nakonec změřili síly pouze na dálku.
Rok 2020 díky změnám v organizaci sportovních akcí přinesl nové výzvy pro sportovní
svět i pro ISF. V dubnu spustila mezinárodní
federace školního sportu online kampaň, ve
které vyzvala školáky k tomu, aby zůstali aktivní i v době, kdy nemají přístup na školní
nebo jiná sportoviště. ISF na svých sociálních
sítích postupně sdílela inspirativní videa, ve
kterých učitelé tělesné výchovy, představitelé
různých sportovních odvětví anebo studenti
ukazují, jak je možné trénovat ve svých domovech a udržet se tak ve formě.
Do kampaně #ISFStayActive se zapojilo 65
účastníků (včetně čtyř olympioniků) z 28
zemí na čtyřech kontinentech. Po úspěchu
kampaně pokračovala mezinárodní federace
školního sportu v dalších online aktivitách.

C

TAEKWONDO V NEPÁLU
Ve spolupráci s nepálskou federací školního
sportu (Nepal School Sports Federation)
uspořádala ISF Virtuální mistrovství světa ISF
v Taekwondo Poomsae 2020.
Mistrovství světa bylo určeno dvěma věkovým kategoriím, 12-14 a 15-17. Pro všechny
soutěžící platila oficiální pravidla soutěže Taekwondo Poomsae platná od 14. května 2019.
Virtuálního mistrovství světa v taekwondo se
zúčastnilo 20 zemí. V říjnu pak proběhlo online šachové mistrovství světa, do kterého se
zapojilo 37 zemí.
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ
FOTO ISF

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ISF 2021
AKCE
ISF WSC Beach Volleyball
ISF She Runs – Active Girl's Lead
ISF WSC Volleyball
ISF WSC Futsal
ISF Gymnasiade U15 – World School Games U15
ISF WSC Orienteering
ISF Gymnasiade JinJiang – School Summer Games
ISF International School Dance Cup
ISF WSC Handball
ISF Educational Games
ISF E-Sport Games
ISF Universal Teacher Games

POŘADATEL
Izrael
Belgie
Brazílie
Francie
Srbsko
Srbsko
Čína
Čína
Srbsko
Řecko
Ukrajina
bude upřesněno

TERMÍN
4. 5. – 11. 5.
17. 5. – 23. 5.
22. 5. – 30. 5.
31. 5. – 7. 6.
26. 6. – 4. 7.
30. 6. – 6. 7.
16. 10. – 23. 10.
17. 11. – 22. 11.
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
bude upřesněno
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POMÁHÁME POTŘEBNÝM
V době pandemie, kdy mnohým z nás není umožněno vykonávat naplno
práci v běžných podmínkách, mnoho členů AŠSK ČR, školských zařízení
a středisek volného času pomáhalo v rámci svých možností a s obrovským
nasazením všem, kdo pomoc potřebovali. Několik příkladů z jednotlivých
krajů vám nabízíme.
LIBERECKÝ KRAJ
Na libereckém Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v době uzavření školy nezahálejí.
Škola, na které vyučuje také krajský předseda Libereckého kraje a člen VV AŠSK ČR
Leoš Bím, spustila na své 3D tiskárně tisk
pomůcek pro výrobu roušek. Jsou to tzv.
zakladače, které se používají při výrobě
tkaniček k rouškám. Kromě tisku již zmiňovaných zakladačů – pomůcek pro šití
šňůrek k rouškám, se škola aktivně zapojila
do další akce. Jedná se o tisk nástavců k filtrům, které se následně napojují na potápěčské masky. Vzniká tak pomůcka pro
zdravotníky s vyšším stupněm ochrany,
než poskytují respirátory FFP3, které jsou
po kompletaci centrálně dopravovány na
ČVUT do Prahy.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
I v opavské škole ZŠ Boženy Němcové 2,
která je jedna z nejúspěšnějších škol
v rámci účasti a výsledků na školních sportovních soutěžích pořádaných AŠSK ČR,
jsou aktivní v zásobení ochrannými pomůckami. Učitelky intenzivně šijí roušky,
které distribuují k těm, co je potřebují.

PARDUBICKÝ KRAJ
Roušky také šijí v pardubické ZŠ PardubiceStudánka. Učitelky zasílají roušky potřebným prostřednictvím České pošty, rovněž
ušité roušky věší na ploty, kde si je může
kdokoliv, kdo jde kolem, vzít pro vlastní
potřebu.

KRAJ VYSOČINA
Stejnou rouškovou aktivitu vykonávají
také pracovnice střediska volného času
Active - Žďár nad Sázavou, které patří mezi
aktivní členy AŠSK ČR.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
V Praze se pedagogové stejně jako v ostatních regionech navzájem inspirují a předávají si zpracované materiály k výuce TV
v mimořádných podmínkách. Jeden ta10
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kový materiál se k nám dostal od učitele tělesné výchovy Jakuba Korába z Gymnázia
Heyrovského. Jakub Koráb zpracoval svým
studentům on-line výuku tělesné výchovy
včetně zadání seminární práce. Ta obsahuje, kromě jiného, otázky z pravidel jednotlivých sportovních odvětví.
FZŠ Brdičkova v Praze 13, vytvořila ve
škole manufakturu a šijí tam roušky.

PLZEŇSKÝ KRAJ
V DDM Stod, který je pořadatelem mnoha
školních soutěží, přistoupili ke karanténě
příkladně. Děti z DDM si navzájem zasílají
video výzvy, jak sportují v prostředí domova. Pracovníci DDM pak vyhlásili interní soutěž pod hashtagem #smejemeseocima, která spočívá ve sdílení fotografií
v ochranných rouškách na Instagramu.

ÚSTECKÝ KRAJ
Středisko volného času Most, kde působí
okresní předsedkyně AŠSK ČR Danuše Lískovcová, se také zapojilo do dobročinné
akce. V Mostě vznikla facebooková skupina
MOST SI POMÁHÁ! Mostecké SVČ se aktivně zapojilo a pracovnice již přes týden
šijí roušky, které se následně vozí do centrálního dobrovolnického místa – malého
obchůdku se zdravými potravinami ŠPAJZ.
Odtud je pak dobrovolníci rozvážejí do nemocnice, penzionů pro seniory a dalším
potřebným organizacím. K 26. březnu jich
pracovníci a pracovnice ušili a odvezli
670 ks a přes 200 ks rozdali svým rodinám,
příbuzným, přátelům a kamarádům. Materiál nosí z domácích zásob nebo je dostávají
i přímo z obchodu se zdravými potravinami „Špajz“ od dobrovolníků. Pro odlehčení aktuální situace probíhají na Facebooku SVČ Most hádanky – např. „Kdo se
skrývá pod vytuněnou rouškou?“ či „Kolik

Brno. Dobrovolníkem v záloze je pedagog
z této školy Lukáš Musil. K zaopatření dětí
zdravotníků se z této školy také zapojily
jeho kolegyně Niziolová, Köhnová a Blažková.
K dobrovolnému hlídání dětí zdravotníkům z Vojenské nemocnice se připojila
také vychovatelka Hana Plachá, z brněnské ZŠ Kotlářská.
Zástupci ze ZŠ nám. Svornosti Brno byli
osloveni Dětským domovem Dagmar,
jehož děti jsou žáky této školy o pomoc
s výukou. Učitelky v čele se Silvií Gőghovou se střídají v docházce do domova a pomáhají vychovatelům s domácí přípravou
dětí.,
Zuzana Šojatová, ze ZŠ Jasanová je jako
dobrovolnice nahlášena na OŠMT a na
PdF MU na hlídání dětí IZS. Zuzana Šojatová jako bývalá studentka oboru zdravotní sestry zvažuje zapojení do iniciativy
„Sestry v záloze“. Toto sdružení vytváří
databázi sester, které aktuálně nepracují
ve zdravotnictví.
kusů se podaří ušít?“ Odměnou je „vymazlená“ rouška, třeba s legendárním televizním Večerníčkem.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Krajský předseda AŠSK ČR Olomouckého
kraje a bývalý ředitel školy Štěpán Roch
začal v rámci pandemie s doučováním německého jazyka žáka 9. ročníku. Doučování probíhá 2x týdně po dvou vyučovacích
hodinách distančně formou aplikace WhatsApp.
Štěpán Roch se tak v době pandemie
vrací po letech opět k přímému vyučování. Tato práce a výzva pro něj přišla
v období, kdy je nucen jako důchodce trávit většinu času doma a mnoho jiných aktivit musel odložit. Nečekaný volný čas
tak nyní tráví vlastní přípravě za účelem
maximálně připravovat a promýšlet postupy výuky. Současně se těší na výsledek
svého opětovného částečného pedagogického působení.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Prezidentka AŠSK ČR Svatava Ságnerová je
jednou z představitelek dobrovolnické iniciativy ve městě Holešov. V rámci činnosti
spolku „Každý může pomáhat“ spolu s dalšími členy rodiny šije roušky pro holešovské Centrum pro seniory, prodavačky, policisty, seniory a další, kteří tuto pomoc
potřebují.
Věra Hanušová se aktivně angažovala
na Vsetíně, kde roznášela seniorům informační letáky od Městského úřadu.
Magdaléna Škubalová z Gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pomáhá nakupovat potřebným,
rozváží látky na roušky, které pere a žehlí.
Za všechny zaslané příspěvky
děkujeme!

D

TEXT JAN PLICHTA
FOTO DANUŠE LÍSKOVCOVÁ, ROMAN KUBĚNA

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
V Jihomoravském kraji se pedagogové
a vychovatelky angažují opravdu ve velkém. Tak například vychovatel a asistent
pedagoga Jiří Schnell ze ZŠ Bosonožská
v Brně pomáhá s rozvozem nákupů u firmy
Tesco.
Lubica Novotníková z Gymnázia Řečkovice, Brno se přihlásila jako dobrovolnice
přes Masarykovu univerzitu a je v případě
potřeby dobrovolnickým složkám k dispozici.
V projektu „Pomáháme Blansku“, které
se zabývá, kromě jiného nákupy seniorům
a vedení dětských skupin dětí zdravotníků, má své zastoupení ZŠ Mutěnická,

Výzva
Angažujete se aktivně v době pandemie?
Vykonáváte dobrovolnickou činnost šitím
roušek pro potřebné? Doučujete studenty,
používáte webináře či jiné prostředky
a snažíte se své žáky aktivizovat různými
sportovními či jinými prostředky? Neváhejte,
a podělte se s námi o vaši záslužnou činnost
a zkušenosti! Vaše příspěvky s potěšením
uveřejníme na webových a facebookových
stránkách AŠSK ČR.
Výstupy zasílejte na e-mail:
sekretariat@assk.cz
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PRÁZDNINOVÉ
VZDĚLÁVACÍ DNY
Asociace školních sportovních klubů České republiky spustila
v červnu 2020 zcela nový prázdninový program, zaměřený na podporu
naučně-populárního vzdělávání žáků v období letních prázdnin.

rojekt s názvem Vzdělávací dny
vznikl ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy za
účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru COVID-19.
V průběhu letošního srpna realizovalo 172
organizací v celé České republice vzdělávací
akce, které nabídly dětem a rodičům smysluplnou a zábavnou alternativu trávení volného času o prázdninách. Projekt měl podpořit úspěšný nástup žáků do nového
školního roku a usnadnit zahájení výuky
v září 2020. Ke spolupráci v projektu byly vyzvány školy, zapojené do programu Sportuj
ve škole, dále školy, zapojené do projektu
Centra sportu a také spolupracující střediska
volného času.
Prezidentka AŠSK ČR Svatava Ságnerová
vidí v novém programu vzdělávací potenciál
i pro další roky: „Vnímáme aktuální potřebu
využití volného času o prázdninách k různým, třeba i netradičním formám vzdělávání žáků a velmi nás těší, že máme možnost aktivně tuto snahu podpořit. Pokud
bude první ročník Vzdělávacích dnů pořádaných AŠSK ČR vyhodnocen jako úspěšný,

P
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bude mým cílem prosadit pokračování tohoto projektu i v následujících letech pro
další zájemce ze školního prostředí.“

PILÍŘI PROJEKTU VZDĚLÁNÍ I POHYB
Program Vzdělávacích dní AŠSK byl rozdělen
do dvou částí: vzdělávací část a část, věno-

vaná volnočasovým aktivitám. Na rozdíl od
klasické výuky se děti mohly těšit na naučněpopulární či badatelský způsob vzdělávání
v různém prostředí dle možností školy a daných pravidel. V rámci programu mohli žáci
navštívit například vzdělávací zařízení s odborným výkladem (technická muzea, botanické zahrady či arboreta, zoologické zahrady, technoparky apod.), nebo externí
sportoviště a sportovní centra. Asociace školních sportovních klubů ČR kladla jako organizátor projektu velký důraz na pohybovou
složku, která byla povinně obsažena v programu, věnovaném volnočasovým aktivitám.
Školní rok 2019/2020 byl na základě uzavření škol nestandardní nejen vzhledem
k průběhu výuky, ale také ve vztahu ke konání školních sportovních soutěží. Místo plánovaných třiceti sedmi republikových finále
soutěží proběhla z důvodu uzavření škol
pouze třetina těchto akcí. Stejný osud bohužel potkal od poloviny měsíce března i cvičení
dětí v rámci projektu Sportuj ve škole.
I z těchto důvodů se program Vzdělávací dny
AŠSK snaží zábavnou formou v době prázdnin o určitou kompenzaci výuky a vzdělávání,
o které byli žáci i pedagogové v době pandemie ochuzeni.
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ, SVATAVA SÁGNEROVÁ
FOTO AŠSK

V Z D Ě L ÁVA C Í D N Y

CESTOVÁNÍ S VELRYBOU
Ve dnech 3. až 6. srpna probíhaly na Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38, Vzdělávací dny,
kterých se zúčastnily dvě skupiny žáků 1. stupně.
dukační program byl pro obě skupiny
motivován knihou E. Papouškové –
Cestování s Velrybou, jejíž příběh
provázel vzdělávací i volnočasové bloky.
Vznikla tak čtyřdenní integrovaná tematická výuka, během níž žáci pracovali individuálně i ve skupinách, ve škole i v přírodě. Propojovala předměty český jazyk,
matematiku, člověk a jeho svět, výtvarnou
výchovu, pracovní činnosti, tělesnou výchovu včetně průřezových témat RVP jako
je osobnostně sociální výchova a dramatická výchova.
V rámci jednotlivých skupin byl program přizpůsoben vzdělávacímu potenciálu a dosavadním vědomostem žáků. Děti
měly možnost procvičit probrané učivo letošního ročníku (zejména druhého pololetí), dozvěděly se však i mnoho nad jeho
rámec. Cestovaly po Evropě, projely svým
karavanem okolní státy a seznámily se
s jejich reáliemi. Obzvlášť obohacující pro
ně byl celodenní výlet na hrad Veveří, dramatická výchova v cizím jazyce (němčina),
psychomotorické aktivity s padákem, čtenářská dílna, skupinové práce s textem
a mapou, rozvíjení jemné motoriky šitím,
ale i etiketa při stolování v restauraci či
jízdě MHD.
Vzdělávací dny byly pro děti smysluplně
stráveným časem v době letních prázdnin.
Navštěvovaly je rády a na další den se vždy
velice těšily.
D

E

TEXT PAVLÍNA SOCHOROVÁ, RADANA STANDAROVÁ,
ANDREA TESAŘOVÁ, PAVLA KOBYLKOVÁ
FOTO PAVLÍNA SOCHOROVÁ

V Z D Ě L ÁVA C Í D N Y

MALÍ BADATELÉ
Dopoledne plné laboratorních pokusů a poznávání chemických látek prožili žáci základní školy
Velvary v rámci programu Vzdělávacích dní, kteří navštívili jedno nedaleké město.
ydali se totiž do Slaného na místní
gymnázium, které disponuje velmi
dobrým zázemím pro laboratorní
pokusy a zkoumání. Gymnázium Václava
Beneše Třebízského ve Slaném spolupracuje s pořadem Zázraky přírody a pyšní se
několika celorepublikovými rekordy.
Zájem dětí vzbudil již první pokus, při
kterém byla využita UV lampa, fluorescein
a větvičky kaštanu, které si děti při procházce posbíraly na pozemku školy. Prostřednictvím pokusu s plamínky a koncertem na piano bylo dětem ukázáno, na
jakém principu funguje zvuk.
Následovaly další chemické pokusy, kterým děti přihlížely z bezpečné vzdálenosti
a s nasazenými ochrannými štíty.
D

V

TEXT ANDREA LORENCOVÁ
FOTO MARTINA GRÄFOVÁ

NA PLNÉ OBRÁTKY
Lektoři z Větrného Jeníkova hodnotí Vzdělávací dny jako velmi zdařilou akci.
ožnost přihlásit děti do
Vzdělávacích dní se u rodičů ve Větrném Jeníkově
setkala s velmi kladným ohlasem.
Po těžké době, kdy děti nemohly
chodit do školy, to pro ně byl vítaný
způsob, jak je opět zapojit do kolektivu a o prázdninách je zabavit.
My lektoři velmi dobře hodnotíme navrženou podobu projektu,
ve které se kombinuje vzdělávací
část a sportování. Děti se na každý
den velmi těšily a to i proto, že nám
byly poskytnuty finanční prostředky na pestrý program.
Každý den jsme jeli na plné obrátky, ke konci týdne už byla znatelná únava. Spolupráce a komunikace s AŠSK byla na výborné
úrovni. Ani administrativně není
projekt příliš náročný, takže celkově hodnotíme akci jako velmi
zdařilou.
D

M

TEXT a FOTO JIŘÍ PALÁN

PESTRÝ PROGRAM
Vedení Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí se zapojilo do Vzdělávacích dní hned dvakrát.
ěhem obou turnusů si děti
osvěžily látku z minulého
roku a při pohybových aktivitách si díky hezkému počasí zasportovaly i v terénu.
Vzdělávací dny (první skupina)
na naší škole proběhly v termínu od
10. do 13. srpna. Během těchto čtyř
dní jsme se žáky seznámili s tím,
jak pracovat s daty, procvičili slovní
úlohy v matematice, vyzkoušeli si,
co si pamatujeme z pravopisu. Dále
jsme si vyzkoušeli první pomoc
a procvičili se v dopravních situacích, a to jak teoreticky, tak prakticky. V pohybových aktivitách
jsme si kromě kromě cyklovýletu,
vyzkoušeli fotbalgolf, orientační
túru podle mapy a seznámili se
z mnoha sporty ve Sportovním
parku v Pardubicích.
D

B

TEXT a FOTO JAN JETMAR

1/2020 15

V Z D Ě L ÁVA C Í D N Y

MÁME NA CO VZPOMÍNAT
Vzdělávací dny v naší ZŠ Tymákov proběhly od pondělí 17. do čtvrtka 20. srpna a zúčastnilo se jich
15 žáků z 1. až 5. třídy. Program zahrnoval vzdělávací i volnočasové aktivity a byl velmi pestrý.
pondělí jsme si vyrobili maketu pingpongového stolu a vypravili se pěšky
do sousední vesnice Lhůta, kde jsme si
prohlédli zvířata z proutí a v místní tělocvičně
si užili lekci stolního tenisu a spoustu her.
Úterý bylo ve znamení velkého putování
po kupecké stezce až k Rotundě sv. Petra
a Pavla, kterou jsme si i s výkladem prohlédli.
Nechali jsme se inspirovat nalezištěm trilobitů na nedaleké Černé stráni a každý z nás
si do hlíny obtiskl mušli, ulitu nebo jinou přírodninu. Před cestou domů jsme se posilnili
a vydali se zpět do Tymákova.
I když nás zastihl pořádný liják, těšili jsme
se na středu.
To jsme se vydali autobusem do nedaleké
Plzně a navštívili interaktivní výstavu
GÓÓÓL v DEPO2015. Kromě historie kopané jsme se dozvěděli řadu informací o českých i světových fotbalových legendách a zapotili jsme se na pěti stanovištích. Na závěr
nás čekalo několik zápasů a za odměnu řádění ve velkých míčích. Cestou na oběd jsme
si prohlédli historické centrum Plzně a stadion místní FC Viktoria.
Poslední den jsme nejdříve navštívili Božkovský ostrov, vyzkoušeli posilovací stroje
a prohlédli si Ptačí stezku. Trolejbusem jsme
se dopravili na oběd a po krátké procházce do
lezeckého centra, kde jsme si, po pořádném
procvičení, prověřili svoji fyzičku.
Po všechny dny jsme se kromě sportování
a turistiky věnovali i angličtině, matematice,
přírodovědě a vlastivědě. Věříme, že máme
všichni na co vzpomínat a nevadí, že jsme si
o prázdninách vyzkoušeli znovu pravidelně
vstávat a běžet do školy.
Děkujeme za podporu ASŠK!
D

V

TEXT a FOTO SYLVA ŘEHOŘOVÁ
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LETNÍ ŠKOLA
Ve dnech 17. – 28. srpna proběhl v Základní škole v Radnicích společný projekt AŠSK ČR a MŠMT
s názvem Vzdělávací dny.
ílem projektu bylo po vynucené koronavirové pauze usnadnit dětem
návrat do školních lavic netradiční
formou vzdělávání. V dopoledních hodinách čekaly na frekventanty vzdělávací
bloky a odpoledne se školáci věnovali volnočasovým aktivitám.
Vzdělávací bloky probíhaly méně obvyklou formou a děti při ní navštívily Národopisné muzeum, Muzeum loutek v Plzni,
Plzeňskou věž, co převyšuje kopce, SOka
v Rokycanech, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, rokycanskou hvězdárnu, Farmu ve
Dvorcích u Újezda u Svatého Kříže a nadto
měly několik vlastivědných vycházek např.
na březinské hradiště, naučnou stezku Po

C

stopách důlní činnosti mezi Stupnem, Kříšemi, Vranovicemi a Vranovem, návštěvu
rozhledny na Břasích a další.
Celý program byl velice pestrý a zajímavý a v odpoledních hodinách došlo na
netradiční formy pohybových aktivit,
takže si frekventanti vyzkoušeli i méně
tradiční sportovní odvětví jako např. kinball, ringo, lacross, ringoházenou, frisbee
a oblíbený bränball. Jedno dopoledne si
zahráli v areálu Ultramarinky na Břasích
discgolf, cestou na hradiště discathlon,
zkusili i sólo zábavy jako TRC, na ultimate
frisbee už bohužel nezbyl čas. Z těch tradičnějších kratochvílí si všichni užili vybíjenou, 3+1 miniházenou a ve Dvorcích

fotbálek. V půl osmé ráno program začínal
a kolem půl čtvrté si rodiče své ratolesti
přebírali. Ani se nezdálo, že máme za
sebou 8 hodin společně stráveného času.
Obrovský kus práce odvedly lektorky
Kačka Levová, Lenka Pěnkavová, Helena
Ottová a Lucka Šámalová. Poděkování patří
samozřejmě i ředitelce Vlaďce Cozlové,
která „Letní školu“ – jak jsme si Vzdělávací
dny přejmenovali – zaštiťovala.
Když projekt poběží i příští rok, určitě
zase něco vymyslíme. To je ten nejmenší
problém.
D
TEXT PAVEL SOUČEK
FOTO LENKA PĚNKAVOVÁ
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UČENÍ I ZÁBAVA
Ve dnech 18. – 21. srpna se v naší škole ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny konal projekt organizovaný
AŠSK ve spolupráci s MŠMT pod názvem Vzdělávací dny.
lavní myšlenka projektu byla přivést děti zpět do školy, nenásilnou
a hravou formou jim připomenout
některé znalosti a dovednosti, trošku děti
rozhýbat a vrátit je do kolektivu, který tak
dlouho během koronavirové uzavírky škol
postrádaly.
Pro děti škola připravila pestrý program pro dvě skupiny po jedenácti dětech. Hned v pondělí na ně čekaly hry
a soutěže, témata byla různá. My dospělí
bychom to shrnuli nicneříkajícím pojmem čtenářská gramotnost, ale děti si
formou poznávacích her a soutěží připomněly pohádky či se podívaly do alchymistické dílny Rudolfa II. V odpoledních
hodinách malovaly podle čísel a vytvořily
nádherné obrazy, které nyní budou zdobit chodby školy a budou nám stále připomínat neopakovatelnou atmosféru letních dní, které jsme strávili spolu. Ještě
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tentýž den se od lektorů děti naučily sestavu karate a taneční sestavu. Bylo
horko, a tak jsme se všichni pořádně zapotili.
Druhý den byl ve znamení výletu do
ZOO Chomutov, kde na nás čekal safari
program a pracovní listy, pomocí nichž
jsme se hlouběji ponořili do světa zvířat
a jejich stavby těla či způsobu života.
Den třetí – opět ve škole – byl tentokrát
v jedné skupině ve znamení matematické
gramotnosti a logických her, ve druhé
skupině se dekódovalo a dešifrovalo. Odpoledne jsme se s lektory naučili vázat
vážky z parakordu a vyzkoušeli novou
slacklajnu, kterou jsme si mohli díky projektu zakoupit. Dozvěděli jsme se také, že
stromy se musí před slacklajnou chránit,
aby se jim neporušila kůra, a pečlivě jsme
je ovázali kobercem, než jsme na ně slacklajnu připevnili.

Den čtvrtý byl vyvrcholením celé akce,
vydali jsme se do Oseka, kdy po cestě
lesem z Loučné jsme splnili vzdělávací
složku projektu a v Oseku už na nás čekalo
bludiště v korunách stromů, minigolf
a hlavně koupaliště. Na závěr jsme všem
předvedli sestavu tance a karate, kterou
jsme během celého týdne dopilovali k dokonalosti.
Za zmínku stojí i svačiny a obědy, které
byly opravdu chutné, bohaté a často zpestřené sladkostí.
Vzdělávací dny byly plné zážitků a bavily jak děti, tak lektory. Děkujeme škole
za organizaci a AŠSK spolu s MŠMT za
metodickou podporu a financování projektu. Těšíme se na další spolupráci. Stabilně škola s Asociací spolupracuje při projektu Sportuj ve škole.
D
TEXT a FOTO JANA KUBIČINOVÁ

OHLÉDNUTÍ
ZA VZDĚLÁVACÍMI DNY
Ruku v ruce se začátkem školního roku skončil první
ročník projektu Vzdělávací dny. Jedinečný prázdninový
program byl zaměřen na podporu naučně-populárního
vzdělávání žáků 1. - 3. stupně. Projekt začal 3. 8. 2020
a probíhal na školách po celé ČR až do konce srpna.

rvní ročník projektu Vzdělávací dny
absolvovalo 172 organizací, které uspořádaly celkem 1289 vzdělávacích dní
s kapacitou 16 929 míst. Tuto kapacitu opakovaně či jednorázově využilo 5209 žáků,
kterým se věnovalo celkem 1054 pracovníků.
Po dlouhé jarní pauze, kdy výuka probíhala

P

distančně anebo byla omezena hygienickými
opatřeními, byl prázdninový projekt přijat
s velkým nadšením všech zúčastněných.
Vzdělávací dny probíhaly ve skupinách s minimálním počtem 10 dětí, přičemž maximální
počet byl stanoven na 15 dětí. V mnoha organizacích se v jedné skupině sešly děti z něko-

lika ročníků, což velmi přispívalo k podpoře
vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti žáků jedné školy. S ohledem na rozmanitost skupin bylo nutné připravit program, přínosný pro všechny účastníky.
Rodiče dětí významně ocenili finanční dotaci, která v projektu umožnila bezplatnou
účast žáků: díky této možnosti se některé
děti zúčastnily podobné akce vůbec poprvé,
neboť jejich zákonní zástupci nebyli při přihlášení dětí nijak finančně limitováni. V budoucnu by se tak nabízela možnost poskytnout podobnou či rozšířenou nabídku
například cíleně pro děti v sociálně vyloučených lokalitách.
Jedním z cílů Vzdělávacích dní bylo připravit žáky na nástup do nového školního
roku. Zpětná vazba od účastníků nám napovídá, že se tento cíl naplnit podařilo.
Na další dvoustraně se s vámi proto podělíme o fotografie, vzkazy a shrnutí průběhu
projektu z vybraných organizací z celé České
republiky.
D
TEXT SVATAVA SÁGNEROVÁ, ANDREA LORENCOVÁ,
ANNA MAJEROVÁ
FOTO VERONIKA BARTOŠOVÁ
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PROJEKT

1

ZPĚTNÁ VAZBA
Vzkazy, fotografie a shrnutí průběhu projektu Vzdělávací dny z několika
škol a jedné organizace napříč Českem.
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

ZŠ Lužany
Vzdělávací dny byly zpestřením žákům v jejich
prázdninovém programu, úlevou pro rodiče,
kteří neměli ve svém zaměstnání dostatek
dnů dovolené a v neposlední řadě příležitostí
pro vyučující navázat kontakt s dětmi, které
na konci školního roku do školy kvůli pandemii covid-19 nenastoupily včetně prohloubení
vztahů se všemi zúčastněnými dětmi. Mimo
to se také děti naladily na školní provoz a rozšířily a prohloubily si své vědomosti a dovednosti v několika vzdělávacích oborech.

ZŠ Blansko, Salmova
Mockrát děkujeme všem, kteří se podíleli na
vzniku báječného projektu Vzdělávací dny.
Všichni jsme si tyto úžasné čtyři dny výborně užili.

ZŠ Velké Hamry 2

KARLOVARSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

6 ZŠ Cheb
Vzdělávací dny byly pro děti velmi přínosné. Nenásilnou a poutavou formou
se vrátily do školního procesu. Děti byly
nadšené a mrzelo je, že tento projekt byl
tak krátký. Bylo vzneseno několik dotazů,
zda by se tato akce mohla opakovat i příští
rok.

ZŠ Dubicko
Z pozice lektora považuji tento projekt po
všech stránkách za velmi přínosný pro účastníky z řad žáků naší školy. Nastavení podmínek projektu bylo propracované a organizačně
výborně zvládnuté Asociací. V programu
velmi oceňuji vyváženost vzdělávacích a pohybových aktivit. Děti se na celodenní pro-

JIHOČESKÝ KRAJ
ZŠ Emy Destinové, České Budějovice 1

2
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3

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZŠ Ostrava – Proskovice 3

gram těšily a viditelně je připravené aktivity
bavily. Od rodičů jsme zaznamenali kladné reakce z důvodu vyřešení péče o děti.

PARDUBICKÝ KRAJ
ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 4

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
ZŠ Červený vrch
Projekt Vzdělávacích dnů považujeme za
velmi přínosný, hlavně rodiče, ale i děti ocenili možnost setkání se svými spolužáky.
Nepopiratelnou výhodou bylo také to, že
celá akce byla pro zúčastněné děti zdarma.

4
5

PLZEŇSKÝ KRAJ
ZŠ Chodová Planá 5

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZŠ Kněževes
Děti byly po nucené pauze natěšené na společné vzdělávací i volnočasové aktivity. Aktivně se zapojovaly do všech činností
a skvěle spolupracovaly. Děti si zopakovaly
důležité znalosti z oblasti českého jazyka,
matematiky a prvouky. Velmi žádaná byla
možnost sportovního vyžití v kolektivu. Velkým bonusem bylo přihlášení téměř celé
třídy, což vedlo ke stmelení kolektivu a podpoře pozitivních vztahů.

ÚSTECKÝ KRAJ
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice
Vzdělávací dny byly pro děti velmi přínosné.
Žáci díky nim byli lépe připraveni na začátek
nového školního roku. Vzdělávací dny na
naší škole proběhly bez potíží, rádi je budeme realizovat i příští školní rok.

KRAJ VYSOČINA
ZŠ Sázavka 6
ZŠ Havlíčkova Borová 7

6

ZLÍNSKÝ KRAJ
Středisko volného času,
p. o. TYMY Holešov
Děti i rodiče velmi kladně hodnotily program a celou organizaci Vzdělávacích dnů.
Došlo nám několik děkovných mailů. Máme
velkou radost, že jsme se mohli také my zapojit a Vzdělávací dny u nás v Holešově zorganizovat. Děkujeme také za servis a metodickou pomoc.
D
A my děkujeme za všechny příspěvky!
FOTO LUKÁŠ KOUBA, LUKÁŠ CAHA, TEREZA BRUZKOVÁ,
MARIE ŠPLÍCHALOVÁ, MIRKA SUKOVÁ,
ZDEŇKA HROCHOVÁ, LUDMILA SMEJKALOVÁ

7

PA R T N E R

SPORTISIMO FANDÍ
ŠKOLNÍMU SPORTU
Spolupráce Asociace školních sportovních klubů ČR a společnosti Sportisimo není žádnou novinkou.
řední maloobchodní prodejce, produktově zaměřený na sportovní vybavení, oblečení a obuv pro všechny
věkové kategorie, je důležitým partnerem
školního sportu již od roku 2015, kdy
Sportisimo podpořilo soutěže Sportovní
ligy základních škol. Probíhající partnerství bylo úspěšné a zasloužilo si postup na
další metu, na čemž se shodlo vedení obou
subjektů.
„Se společností Sportisimo spolupracujeme už několik let a troufám si říci, že jde
o oboustranně velmi úspěšné spojení.
Školní sport si zaslouží zvýšenou podporu
a pozornost a já si nesmírně vážím totožného názoru vedení Sportisima“, komentuje partnerství prezidentka AŠSK ČR
Svatava Ságnerová.
Již na začátku roku 2020 jste si mohli
všimnout, že u loga společnosti Sportisimo se začalo objevovat významné slovní
spojení „generální partner“. Na základě
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dlouhodobého jednání s Výkonným výborem asociace se zástupci společnosti Sportisimo rozhodli navázat na dosavadní
úspěšnou spolupráci a významným způsobem podpořit oblast školního sportování: obě strany uzavřely generální
smlouvu o spolupráci, která by měla nastartovat další společnou vzájemně prospěšnou součinnost.
Společnost Sportisimo se z pozice generálního partnera rozhodla rozšířit materiální podporu na všechny články Asociace
školních sportovních klubů ČR, které se
na naplnění cílů Asociace podílejí. S pomocí takto silného partnera chce AŠSK ČR
u všech dětí vytvářet pozitivní prožitky
z pohybu a zároveň bychom rádi ocenili
výborné výkony mladých sportovců
včetně všech, kteří svoji energii věnují
školnímu sportu. První sady oblečení byly
rozeslány aktivním Centrům sportu, dále
poputují k lektorům projektu Sportuj ve

škole, předsedům pobočných spolků AŠSK
ČR a dalším. Pokračovat bude i významná
materiální podpora Republikových finále,
soutěží, na kterých společnost Sportisimo
poskytuje produktové ceny pro nejlepší
týmy včetně individuálních ocenění.
V tomto roce obdrželi materiální plnění
např. nejlepší plavci na jediném realizovaném Republikovém finále v Jindřichově
Hradci v měsíci lednu.
Ať už se jedná o aktivity v oblasti školních sportovních soutěží nebo nevýkonnostní projekty, které představují programy Sportuj ve škole, Centra sportu,
nebo o činnost členské základny, vždy bude
prioritou AŠSK ČR u všech dětí a mládeže
vytvářet a posilovat kladný vztah k pohybovým aktivitám a poskytovat tak pozitivní alternativu jejich volného času.
D
TEXT SVATAVA SÁGNEROVÁ, ANDREA LORENCOVÁ
FOTO SPORTISIMO, VÁCLAV POKORNÝ

ROZHOVOR

4 OTÁZKY 4 ODPOVĚDI
O spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR hovoří Pavel Vajskebr,
spolumajitel a jednatel společnosti Sportisimo.

1

Jak vzpomínáte na školní sport
a zážitky s ním spojené? Účastnil
jste se aktivně školních sportovních
soutěží?
Na sportovní aktivity na základní škole vzpomínám velmi rád. Chodil jsem do vesnické
školy v Plzni-Liticích a náš třídní učitel byl
současně i učitel tělocviku, a proto pro nás organizoval řadu sportovních aktivit v dobrovolných hodinách sportovních her. Fotbálek,
házená, atletika, bandy hokej. Pro mě to byla
krásná průprava pro můj hlavní sport, což
bylo judo (úsměv).
Dnes určitě fandím každému učiteli, který
je schopen organizovat tyto aktivity mimo
standardní hodiny tělocviku. Pravidelně jsem
se též zúčastňoval soutěží v branném odznaku zdatnosti, což byl socialistický nástroj,
jak nás již na základní škole připravit na vojenskou základní službu (úsměv). Z dnešního
pohledu to byl nesmysl, ale jako školáka mě
to bavilo, protože to bylo o házení gumovým
granátem na dálku a na cíl, o běhu a dalších
aktivitách, které si již dnes nepamatuji.

2

Mohl byste okomentovat význam
a důvody generálního partnerství

společnosti Sportisimo s Asociací školních sportovních klubů ČR?
Společně s mými partnery – spoluvlastníky
Sportisima jsme se shodli, že chceme z našich
peněz podpořit masové sportování dětí
a mládeže, aniž by to pro nás byla komerční
aktivita. Asociace školních sportovních klubů
je pro nás velmi dobrý partner pro naplnění
těchto našich nekomerčních aktivit.

3

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy jste studoval obor
trenérství. Jaké jsou dle Vašeho názoru
důležité vlastnosti dobrého trenéra?
Můj osobní názor je, že trenér musí být pro
své svěřence především velkou autoritou, a to
jak z pohledu odborných znalostí v daném
sportu, tak i velkým motivátorem pro tvrdý
trénink. Dále je důležité, aby byl i dobrým
psychologem a důvěryhodným koučem pro
každého závodníka při závodech.

4

Jakou roli ve vašem životě sehrálo,
či sehrává judo? Co vám tento sport
dal i vzal?
Judo sehrálo v mém životě zásadní roli.
Především mi přineslo plno doživotních ka-

marádů, také jsem se naučil překonávat bolest
z prohry, ještě tvrdším tréninkem, prací. Naučil jsem se, že bez maximálního nasazení
v přípravě se dobré výsledky nikdy nedostaví. Dále jsem se naučil mít rád své soupeře, protože jsem pochopil, že mi vlastně
pomáhají se zlepšovat. Dále mi judo dalo
mnoho krásných zážitků v partě kamarádů
a vzalo mi v každém koleni zdravý křížový
vaz (úsměv).
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ
FOTO SPORTISIMO, archiv DO TOHO!
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ZRUŠENÉ LEKCE
Lekce Sportuj ve škole probíhají na každé zapojené škole za
běžného režimu jednu až tři hodiny týdně, a jsou určeny
dětem 1. až 5. ročníku základních škol.
ekce jsou v rámci pobytu ve školní
družině zdarma. Vedou je zkušení
a nadšení učitelé a učitelky tělocviku, trenéři a trenérky, aprobovaní učitelé a učitelky 1. stupně základních škol, či družinářky a družináři, kteří
si užívají práci s dětmi.

L
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Běžný režim však v letošním roce bohužel netrval příliš dlouho. V souladu s vyhlášením nouzového stavu České republiky ze dne 12. března 2020, které
zakázalo osobní přítomnost žáků ve škole,
byly také zrušeny lekce pohybových aktivit Sportuj ve škole. Ty byly opětovně

spuštěny až se začátkem nového školního
roku a probíhaly do poloviny října.
Projektový tým Asociace školních sportovních klubů ČR však věří, že se vše brzy
přiblíží původnímu režimu a děti tak
budou moci opět sportovat v tělocvičnách
a školních sportovištích.

I v tomto roce proběhne distribuce pomůcek pro školy, navíc – jako poděkování
Asociace – obdrží lektoři sportovní soupravy. Sportovní sady oblečení poskytne
lektorům AŠSK ČR ve spolupráci s partnerem Sportisimo, technické a sportovní pomůcky obdrží školy na základě přidělené
dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
S přípravou na opětovné spuštění projektu souvisí i tvorba nových podkladů
pro lektory, kteří v metodických materiálech hledají inspiraci a oporu pro sestavení náplně lekcí Sportuj ve škole.

NOVÝ METODICKÝ MATERIÁL
Zaujmout pozornost dětí sportem a pohybovými aktivitami je čím dále složitější.
Žáky je důležité pro pohyb motivovat a nabízet jim co nejvíc vhodných příležitostí.
Nápovědou pro přípravu atraktivních
hodin jsou lektorům metodické materiály,
volně přístupné na webu projektu.

Lektoři projektu Sportuj ve škole měli
doposud k dispozici Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků
1. – 3. ročníků základních škol, vytvořené
zástupci šesti sportovních svazů ve spolupráci s MŠMT a Národním ústavem pro
vzdělávání (NÚV). K tomuto materiálu
nově přibyl další dokument, který Asociace školních sportovních klubů vytvořila
za podpory MŠMT ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR. Kromě jiného nabízí
tato metodika ukázky pohybových her, zaměřených na všeobecnou pohybovou průpravu nebo tipy na co v tělesné výchově
u pohybových her dětí nezapomenout.
Kromě těchto materiálů přibývají na
webu www.sportujveskole.cz každý týden
nové příspěvky v sekci Inspiruj se. Jedná
se o příspěvky, které vytvářejí sami lektoři
projektu, kteří se tak spolupodílí na
tvorbě dalších podkladů pro možnosti vedení lekcí svých kolegů.
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ
FOTO MARTINA GRÄFOVÁ
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ROZHOVOR

NAUČ SE
UČIT FLORBAL
Florbal je jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších školních sportů. Je
mnoho způsobů, jak hodiny tělesné výchovy, sportovní kroužky nebo lekce
Sportuj ve škole, zaměřené na florbal, obohatit o zábavná cvičení.
a měla být lektorům a učitelům ze
školních sportovních klubů AŠSK ČR
představena na seminářích, které
byly naplánované na období prvního pololetí školního roku 2020/2021.
Semináře pod vedením trenérů akademie
mládeže Tatranu Střešovice však musely
být z důvodu nepříznivé epidemické situace zrušeny. O tipy na zábavná florbalová
cvičení ale lektoři projektu Sportuj ve
škole ani tělocvikáři nepřijdou. Trenéři
Střešovic připravili několik tréninkových
videí, které budou dostupné na webu
Sportuj ve škole.
V rámci natáčení videí odpovídal na
naše otázky šéftrenér akademie mládeže
Tatranu Střešovice Pavel Hudík. Trenérem florbalu je 7 let, jeho hráčská praxe ve
florbale je více než 15 let a kromě toho
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ovládá i další sporty od gymnastiky, přes
bojové sporty až po fotbal.
Jaká měla být náplň seminářů, které jste
připravovali ve spolupráci s AŠSK ČR?
Měli jsme učitelům a lektorům představit
florbal a jeho jednoduchost: jak se dá učit
na základních školách tak, aby děti bavil
a těšily se na další hodiny. Měli jsme nachystané různé úrovně dovedností, které
by s dětmi učitelé mohli rozvíjet skrze jednoduchá cvičení, soutěže, úkoly a hlavně
hry.
Co všechno obsáhne video metodika
pro lektory a tělocvikáře?
V podstatě základy toho, co jsme chtěli
přednášet na seminářích pro učitele a lektory. V praxi by to mohlo sloužit jako zá-

sobník dovedností a cvičení, ke kterým by
se učitelé mohli vracet po absolvování semináře, případně čerpat z toho jako inspiraci pro jejich praxi.
Jaké dopady má aktuální situace na
výchovu mládeže ve sportu?
Myslím si, že dlouhodobé dopady koronavirové krize na výchovu mládeže ve sportu
můžeme hodnotit až zpětně po návratu do
obvyklého tréninkového procesu, ne-li až
s odstupem několika let, kdy některé dopady budou mít šanci se projevit. Aktuálně,
když pominu vynucené zanedbání určitých
tréninkových aktivit – a tedy učení se určitým herním dovednostem – nejvíce patrný
dopad na děti pozoruji v chybějícím fyzickém sociálním kontaktu. Jsou to děti,
které jsou zvyklé trávit 3 až 5 tréninků

týdně se svými kamarády na tréninku a ve
chvíli, kdy se můžou vídat pouze prostřednictvím monitoru, je u nich ve velké míře
patrná určitá frustrace z dané situace. Na
druhou stranu si myslím, že se s touto nevlídnou situací vypořádávají relativně
dobře. Pravidelně se účastní online tréninků, komunikují se mnou v týmové skupině a plní různé výzvy, které jim vymýšlím
a zasílám. Na každém online setkání je ale
vidět velká touha si donekonečna povídat
a probrat všechny záležitosti, které by normálně mohly probrat na tréninku.
Jaké jsou možnosti v udržení dětí
v pohybu na dálku i v době, kdy se na
školách nesportuje?
Nejdůležitější je podle mého názoru udržovat se všemi co nejintenzivnější kontakt –
dát dětem najevo, že i v této situaci máte
zájem o spolupráci a ukázat, že vy sami se
dokážete přizpůsobit těmto nepříznivým
podmínkám. Jsou situace, kdy váš zájem
dítě odmítne, protože má jiné starosti a na
tom podle mě není vůbec nic špatného.
V mnoha případech si ale myslím, že vaši
pozornost dítě uvítá a bude rádo, že se
může nějak v týmu zapojit. Líbí se mi, že
když se dětem dá možnost online tréninků
a možnost sportování doma, tak se
spoustu dětí chytne a jsou rádi za každou
příležitost, kdy si alespoň tímto způsobem
doma zatrénují.
Co dělá trenéra dobrým trenérem?
K odpovědi jsme si ještě přizvali dva trenéry Tatranu Střešovice Davida Váchu
a Martina Pánka, kteří se podílejí jak na
projektech pro AŠSK ČR, tak aktivně se zapojují do vedení TV na základních školách
skrze projekt Trenéři ve škole.
MP: Komunikace, zapálení, předávání
energie, zkušenosti, vzdělávání se, láska
k pohybu a sportu, dobrý pocit s předávání
informací a zkušeností, zájem o rozvoj člo-

věka jako takového, nejen florbalisty
a sportovce a mnoho dalšího (úsměv).
DV: Myslím si, že dobrý trenér se pozná
tak, že dokáže děti zaujmout a zároveň jim
během toho něco dobrého dokáže předat.
Že jim dokáže vytvořit takové prostředí, ve
kterém se budou cítit dobře a budou se do

něho rádi vracet. Pomůže jim vybudovat
atmosféru v týmu, kde se každý bude cítit
členem týmu a najde si tam něco, co ho
osobně bude bavit a naplňovat. Samozřejmě je znakem trenéra i to, zda dokáže
dětem předat nějaké své zkušenosti a poznatky z dané specifické oblasti – v našem
případě, zda dokáže děti naučit určité florbalové dovednosti a zvýší tak jejich obecnou hráčskou úroveň. Pro mě osobně je ale
velmi důležitý charakterový rozvoj hráčů –
považuji za důležité, a je to to, co mě na
trénování baví, aby si trenér uvědomoval
své postavení jakožto vzor svých svěřenců
a aby s tímto postavením uměl pracovat –
osobně mi velmi záleží na tom, aby hráči
byli „vychovaní“ a slušní k sobě navzájem,
aby dokázali otevřeně komunikovat a řešit
problémy a aby se učili budovat dobré
vztahy se svým okolím, přičemž všechny
tyto dovednosti považuji za důležité
i v obyčejném, nesportovním životě.
PH: Z mého pohledu to, co je důležité
u všech vášeň k té dané profesi. Snaha
a chuť stále se zlepšovat a dělat vše lépe
a lépe.
D
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