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1. Úvod
Projekt „Sportuj ve škole“ (SVŠ) byl v červnu 2018 Rozhodnutím MŠMT
přidělen k administraci Asociaci školních sportovních klubů ČR, z.s. (AŠSK).
Zapsaný spolek se od roku 1992 věnuje podpoře a organizaci školních
a mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže a zadání projektu logicky
navazuje na tuto činnost. Po ukončení pokusného ověřování programu
„Hodina pohybu navíc“, které probíhalo v letech 2015–2017 s podporou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), realizuje Asociace
projekt pod názvem „Sportuj ve škole“ v návaznosti na projekt předešlý.
V období od září do prosince roku 2018 se do projektu zapojilo prvních 332
základních škol. Pro rok 2019 byla kapacita projektu rozhodnutím
ministerstva navýšena a možnost zapojit se do aktivní činnosti mělo až 1 000
škol.

2. Informace o projektu
Projekt „Sportuj ve škole“ byl v roce 2019 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 stanovené administrativní povinnosti. S každou
školou byla uzavřena Smlouva o spolupráci, která obsahovala mj. povinnost
realizovat konkrétní počet 1, 2 nebo 3 hodiny pohybových aktivit týdně. Škola
nesla odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při cvičení v rámci
režimu školní družiny.
V pozici lektorů – cvičitelů působili aprobovaní učitelé z I. a II. stupně ZŠ,
učitelé TV, 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 dle podmínek, stanovených projektem. 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, kteří navštěvovali školní družinu, přičemž byly poskytovány dětem
zdarma. Každý žák měl možnost navštěvovat jednu hodinu pohybových
aktivit týdně, přičemž snahou řídicího týmu bylo uspokojit 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. Metodické pomůcky byly
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rozšířeny o metodiku Bav se florbalem, kterou zapojené školy obdržely na
DVD. Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjeli žáci v rámci
projektu své všestranné pohybové dovednosti. Nejdůležitějším prvkem lekcí
byla motivace dětí bavit se pohybem ve známém prostředí společně se svými
spolužáky a kamarády.
Pro rodiče cvičících dětí byla největším benefitem úspora času
při (ne)převážení dětí na (ne)školní sportoviště včetně úspory finančních
prostředků při (ne)úhradě nákladů aktivit. Vzhledem ke skutečnosti, že lekce
navazovaly na školní výuku a probíhaly v rámci školní družiny příslušné školy,
nebyli nuceni rodiče žáků řešit časově náročné přesuny dětí na sportovní
aktivity, konané mimo sportoviště školy.

3. Sportuj ve škole v roce 2019
3.1.

Zapojené školy

Během celého roku 2019 podalo přihlášku do projektu celkem 975
základních škol. Z tohoto počtu nakonec projekt realizovalo 925 škol, které
uzavřely s AŠSK Smlouvu o spolupráci. Rozdíl oproti počtu původně
přihlášených škol je dán především neustále probíhajícími personálními
změnami, které v průběhu roku ve školním prostředí probíhají. Počet škol,
které byly do projektu zapojeny od podzimu 2018, se nejvíce navýšil o nově
přihlášené školy jednak od ledna 2019 (401 škol), jednak od září 2019 (191 škol),
kdy školy vstupovaly do projektu v souvislosti se začátkem nového školního
roku 2019/2020.
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Od začátku projektu na podzim 2018 došlo k postupnému navyšování
přihlášených škol.
Řídicí tým spravoval v průběhu roku 2019 databázi projektu, která
sloužila jako základní zdroj informací o stavu administrace na jednotlivých
školách, především o stavu smluvní dokumentace a vykazovaných hodinách
jednotlivých lektorů. Hodnocení projektu za rok 2019 ze strany škol proběhlo
formou elektronického evaluačního dotazníku, který sloužil řídicímu týmu
k vyhodnocení průběhu SVŠ. Celkem dotazník vyplnilo 621 základních škol.
Dotazník vyplňovali ředitelé škol, případně lektoři pohybových aktivit. Dalším
zdrojem informací byli krajští garanti projektu, kteří působili v jednotlivých
krajích a navštěvovali lekce pohybových aktivit.
Počet škol, které podaly přihlášku, podle krajů ČR
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Nejvíce škol podalo přihlášku do projektu v Moravskoslezském (119),
Středočeském (115) a Jihomoravském kraji (102). Naopak nejméně škol se
přihlásilo z Karlovarského kraje (22).
Na jedné škole se v jednom týdnu průměrně realizovalo 2,26 hodiny, což
představuje 2 094 hodin sportovních aktivit týdně na 925 školách v celé České
republice. Školy měly možnost zvolit si, zda budou realizovat 1, 2 nebo 3
hodiny pohybových aktivit týdně. Ty školy, které si zvolily zpočátku nižší počet
hodin týdně, velmi často kvůli velkému zájmu rodičů i dětí žádaly o navýšení
počtu hodin v průběhu roku 2019: celkem se tak stalo ve 115 případech.
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%

1 HODINA
2 HODINY

46%
3 HODINY

34%

S AŠSK uzavřelo Dohodu o provedení práce v projektu Sportuj ve škole
celkem 1 724 lektorů, přičemž průměrně na jedné škole působilo 1,86 lektorů.

3.2.

Děti v pohybu

Lekce probíhaly s minimálním počtem 10 dětí ve skupině, přičemž
maximální počet byl stanoven na 30 dětí v jedné skupině. Výjimku byla
udělena několika školám, vykazující žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pro projektový tým bylo pozitivní zjištění, že se díky
přizpůsobeným podmínkám projektu do sportovních aktivit zapojili i žáci
například se sluchovým či zrakovým handicapem. Průměrná velikost
cvičební skupiny činila 15 dětí. Genderově bylo zastoupení vyvážené – cvičení
se účastnilo 56 % chlapců a 44 % dívek. Projektu se opakovaně v průběhu
roku 2020 účastnilo více než 31 000 žáků základních škol. Podle vyjádření
lektorů a ředitelů škol je velkým přínosem programu skutečnost, že si děti
vytvářely díky atraktivitě lekcí kladný vztah k pohybu a dle hodnocení lektorů
se zlepšila jejich fyzická zdatnost. Na mnoha školách cvičily v jedné skupině
děti z několika ročníků, což přispívalo k podpoře vzájemné pozitivní
komunikace a sounáležitosti žáků jedné školy.
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Odcvičené hodiny v jednotlivých měsících
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Počty hodin odcvičených v kalendářním roce reflektovaly organizaci
školního roku a nárůst počtu škol na podzim.

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 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. AŠSK též
zapojeným školám poskytla metodiku Bav se florbalem na DVD, jejímž
autorem je uznávaný florbalový trenér a desetinásobný mistr České republiky
v tomto sportu Petr Ďarmek.
Dotazníkovým šetřením bylo dále zjištěno, že děti nejčastěji procvičovaly
prvky míčových sportů: nejčetněji byly zastoupeny fotbal, florbal a basketbal.
Kromě míčových sportů byla žáky i cvičiteli významně preferována
gymnastika a též atletika. Na první místo, co se oblíbenosti týče, zařadily děti
florbal, následovaný fotbalem a vybíjenou. Při volbě typu aktivit preferovali
cvičenci nejvíce lekce se soutěživými prvky, dále hry a nejrůznější překážkové
dráhy. Lekce Sportuj ve škole nejčastěji probíhaly ve sportovních halách a
tělocvičnách v mateřské škole; poměrně často však děti docházely v rámci
lekcí i do plaveckého bazénu či na zimní stadion.
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Jaké sporty baví děti nejvíce?
4%

4%

FLORBAL

6%

26%

FOTBAL
VYBÍJENÁ

7%

MÍČOVÉ HRY
HÁZENÁ

11%

BASKETBAL
18%
11%
13%

3.4.

GYMNASTIKA
ATLETIKA
VOLEJBAL

Materiální vybavení

Velmi důležitou součástí projektu byla materiální podpora
zúčastněných škol: tato byla poskytnuta všem školám, které byly v roce 2019
do projektu aktivně zapojeny a které realizovaly lekce pohybových aktivit.
Školy obdržely set sportovních pomůcek, který obsahoval sadu překážek
s nastavitelnými výškami, molitanové a odlehčené míče na basketbal,
volejbal a házenou, gymnastická švihadla, padák a florbalové míčky. Složení
sady pomůcek bylo zvoleno na základě dotazníkového šetření škol, které
proběhlo v dubnu, přičemž výběr pomůcek byl v maximální možné míře
přizpůsoben potřebám škol. Školy dále obdržely technické vybavení pro
lektory ve formě flash disku.
Dodavatelé materiální podpory byli vybráni v řádném výběrovém řízení
dle podmínek dotace.
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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 kompletní informační servis.
Elektronickou podporu uvítali především lektoři, kteří mohli díky webovým
stránkám kdykoliv používat návody pro tvorbu náplně hodin tak, aby lekce
byla pro děti co nejvíce zábavná a atraktivní.

4.2. Informační semináře
V listopadu uspořádala AŠSK dva informační semináře pro zástupce
účastnických škol. Semináře byly realizovány v Praze pro školy z českých krajů
a v Holešově pro školy z Moravy a Slezska. Účastníci seminářů jednak obdrželi
informace o pravidlech projektu, jednak byli seznámeni s průběhem
administrace a novinkách pro rok 2020, především pak informace o
připravované online databázi projektu. Každý účastník semináře obdržel
tištěnou Metodikou MŠMT.

4.3. Tištěná media
Informace o projektu "Sportuj ve škole" byly zveřejňovány v časopise
školního sportu s názvem “DO TOHO!”. Všechny články naleznete v příloze
této závěrečné zprávy.

4.4. Členové AŠSK
Informace o projektu byly průběžně komunikovány do široké členské
základny AŠSK. Významnou úlohu sehrály především krajské a okresní rady
AŠSK a krajští garanti Sportuj ve škole. Díky nim byly informace o projektu
přenášeny do jednotlivých regionů, do konkrétních škol, ke konkrétním
osobám, a to k ředitelům a lektorům zúčastněných škol. Tuto přímou
komunikaci považuje řídicí tým za nezastupitelnou a za jednu z důležitých
součástí realizace projektu: školy komunikovaly s osobami, které působily či
působí v jednotlivých krajích jako ředitelé a učitelé a disponují znalostí místní
školní problematiky.
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5. Informační podpora ze strany AŠSK
V souladu s „Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace“ na projekt SVŠ
působil na úrovni republikového vedení AŠSK řídicí tým projektu (ŘT).
Členové ŘT průběžně vyhodnocovali průběh projektu, činnost škol a
upravovali podmínky průběhu projektu. O všech opatřeních byly následně
informovány krajské a okresní rady AŠSK a krajští garanti, kteří předávali
informace do zapojených škol.
Současně byli během celého roku účastníkům projektu nepřetržitě k
dispozici vedoucí projektu a administrátoři pro případné telefonické a
emailové dotazy: tyto osoby společně řešily situace, týkající se jak
administrace, tak 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 vždy 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.

6. Zpětná vazba účastníků
Z evaluačních dotazníků, které školy vyplňovaly v prosinci 2019, vzešlo
mnoho zajímavých podnětů, pochval i připomínek k fungování projektu.
Uvádíme několik zajímavých postřehů ze zpětné vazby:
„Jsme potěšeni, že po množství let, které jsme vždy trénovali a měli tyto
hodiny jako kroužky a bez povšimnutí, kdy jsme aktivně zapojovali děti do
pohybových aktivit v našem volném čase, je oceněno naše letité úsilí.“ – ZŠ
a MŠ Březová, Děčín
„Ke sportu se dostanou všechny děti, i ty méně šikovné a baví je různé
pohybové hry a aktivity, formou her procvičujeme základy různých sportů.“
– ZŠ Brno
„Potkávají se děti z různých tříd a věků, učí se navzájem spolupracovat
formou her a přitom se učí nové pohybové dovednosti. Hýbou se a je to pro
ně zábava.“ – ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa

9

„Děti mají možnost sportovat v místě bydliště, nemusí dojíždět do města.
Kroužek je dostupný všem dětem.“ – ZŠ a MŠ Sázava, Velká Losenice
„Máme možnost dát další sportovní aktivitu dětem, které chtějí cvičit a
sportovat, i když jsou zrovna v družině. Není k tomu zapotřebí žádná velká
papírová agenda, máme více prostoru opravdu s dětmi cvičit.“
– ZŠ a waldorfská ZŠ Ostrava-Poruba
„Skvělý nápad, zapojení velkého množství dětí do pohybových aktivit, velmi
dobrá finanční podpora lektorů.“ – ZŠ a MŠ Moravské Prusy
„Zajímavé, nové hry, které děti velmi baví. Volnost při výběru her. Začínám
podle skladby dětí a jejich zájmů. Nejsem časově tlačena do výuky dalšího
sportu a na některé činnosti nechávám delší čas, častěji se k nim vracíme.
Šikovná metodika, hezké finanční ohodnocení.“ – ZŠ a MŠ Strážov, Janovice
nad Úhlavou
„Děti prodlužují hodinu, nechtějí ji ukončit. Mají sportovky velmi rády,
hodina jim rychle uteče. Tmelení kolektivu, spolupráce, nové, velmi zábavné
hry a hlavně intenzívní pohyb.“ – ZŠ a MŠ Pstruží, Frýdlant nad Ostravicí
„Lektoři jsou motivováni odměnou. Výborná sportovní metodika cvičení, dle
které cvičíme. Děti získávají všeobecnou sportovní průpravu zábavnou
formou, formou soutěží a her, každou hodinu se dělá něco jiného, nového a
děti se těší, co se bude dělat příště. Získávají kladný vztah k pohybu,
překonávají své vlastní hranice, mají z pohybu radost, rádi soutěží, učí se
spolupráci, komunikaci, pravidel a hry fair play.“ – ZŠ Ilji Hurníka, Opava
„Malá administrativa! Za to moc děkujeme. Máme zkušenosti s jinými
projekty a člověk víc papíruje, než se věnuje dětem.
Metodická podpora ze strany AŠSK – velmi se nám líbilo zaslané video o
florbalu, využíváme jej i v hodinách TV. Také metodika her na webových
stranách je pěkně zpracovaná. Dobře se s organizátory komunikovalo.
Vždy na vše bez problému odpověděli.“ – ZŠ a MŠ Olbramovice, Znojmo
„Váš projekt umožňuje sportovat i těm dětem, které nejsou šikovné a v
klubech by moc nehrály a dále dětem, které z finančních důvodů nemohou
navštěvovat kroužky.“ – ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha
„S dětmi se ve školní družině věnujeme pohybu pravidelně, hodina se
sportuj ve škole má pravidelné místo v týdenním rozvrhu a děti tuto hodinu
plní rády.“ – ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Kožlany
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„Děti mají sportování moc rády. Projekt je úžasný! Silnou stránkou je
propracovaná metodika, kterou pravidelně využíváme.“ – ZŠ a MŠ
Kamenná, Rohle
„Příznivě musím hodnotit metodiku na webu Sportuj ve škole, která se
ukázala jako nápomocná a inspirativní ve vytváření náplně jednotlivých
lekcí.“ – ZŠ a MŠ Plzeň
„Dětí mají možnost vyzkoušet si více sportovních her a více pohybových
aktivit, také větší fyzické zatížení organismu vede k lepší připravenosti ve
vyšších ročnících. Již nyní to vidíme, neboť jsme byli zapojeni od samého
počátku HPN.“ – FZŠ a MŠ Olomouc
„Podpora žáků pro pohyb. Pro dnešní dobu velmi žádané. Žáci se uvolní,
procvičí a objevují svoje silné stránky, o kterých mnohdy neví. Zažijí radost,
úspěch. Držíme palce, fandíme, jen tak dále.“ – ZŠ Kněžice, Nymburk
„Projekt Sportuj ve škole je výborný. Děti si vytváří velmi kladný vztah k
pohybu a přirozeným hravým způsobem rozvíjí svoje dovednosti a
schopnosti. Zároveň je vidět, jak se děti zásluhou sportovních aktivit učí
týmové spolupráci a vzájemné komunikaci. Žáci si odpolední hodinu
sportu velmi užívají a cvičí moc rádi. Na naší malotřídní škole spolu cvičí
děti různého věku a má to pozitivní vliv na jejich sociální stránku. Do
projektu jsme zapojeni od samého začátku. Děti si na sportování zvykly
natolik, že vyhledávají sportovní aktivity, pohybové a míčové hry i ve svém
volném čase v době školní družiny, dá se říct, každý den.“ – ZŠ a MŠ Dolní
Lánov
„Pravidelnost aktivit, na které si děti již zvykly, celý den si o nich povídají a
těší se na ně.“ – ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, Trutnov
„Volnost ve výběru aktivit, mám různorodou skupinu dětí, hodí se mi
volnost. Financování přes AŠSK – škola by neměla peníze na proplácení
hodin vychovatelkám. Pomůcky na tělovýchovné činnosti – jsme malá
jednotřídní škola, každá maličkost je dobrá.“ – ZŠ a MŠ Olešná, Rakovník
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7. Závěr
Druhý funkční rok projektu „Sportuj ve škole“ uzavřelo 925 základních
škol s velmi dobrým pocitem: s pocitem uspokojení při vytváření a posilování
pozitivního vztahu dětí k pohybovým aktivitám a ke sportu v nejmladším
školním věku. Účastnické školy v počtu téměř jeden tisíc kladně ocenily další
posun, co se administrativního vedení projektu týče: navíc AŠSK v dalším
období při předpokládaném spuštění on-line databáze předpokládá výrazné
zjednodušení a zpřehlednění celé organizace programu. Mezi kladnými
ohlasy při hodnocení průběhu projektu zní nejhlasitěji hodnocení ředitelů
škol, kteří vyzdvihli jak pravidelné vyplácení odměn lektorům, tak i doplnění
sportovního vybavení škol o zaslané sportovní pomůcky. Největším bonusem
projektu se však opět jeví vytváření a posilování pozitivního vztahu dětí
k volnočasovému pohybu. Účastníky lekcí byly děti 1. stupně škol bez ohledu
na jejich výkonnost; primární emocí cvičících dětí byly radost a nadšení ze
společně absolvovaných aktivit, a to napříč třídami i ročníky prvního stupně
školy. Díky pečlivé přípravě lekcí ze strany lektorů byly realizované aktivity
dětmi hodnoceny jako atraktivní a zábavné.
Projektový tým společně s řediteli škol považuje program Sportuj ve
škole za efektivní nástroj, jak přilákat děti v mladším školním věku
nenásilným způsobem k pravidelným pohybovým aktivitám. Dobrovolná
účast dětí při sportovních lekcích představuje dle názoru řady ředitelů škol
optimální cestu ke zlepšení pohybové gramotnosti dětí. Ze strany lektorů i
ředitelů zazněly opakovaně návrhy na vytvoření navazujícího projektu
volnočasového sportování ve školním prostředí pro žáky 2. stupně základních
škol. Projekt Sportuj ve škole 2019 byl vyhodnocen jako úspěšný a žádoucí co
do podpory rozvoje pohybových aktivit všech žáků.
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8. Přílohy
DO TOHO! 1/2019
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DO TOHO! 4/2019
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DO TOHO! 5/2019
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FOTO – JAK PROBÍHAJÍ LEKCE „SPORTUJ VE ŠKOLE“
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