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HODINA POHYBU NAVÍC

SPORTUJ VE ŠKOLE – AŠSK 



Jestli při hodině stojí pár žáků, je to možná malý detail,

jestli jich stojí polovina, je to chyba učitele,

jestli je to tak ve většině škol, je to 

chyba systému výuky učitelů.

POTŘEBUJEME JINÝ PROGRAM PEDAGOGICKÝCH ŠKOL





Vzkaz

Učitel tělocviku má výjimečnou

pozici v tom, že nakládá s čin-

ností, která děti v naprosté 

většině baví,

neměl by tedy zábavu brzdit, 

ale mazaně rozvíjet.





Hra je symbol světa

Kdo nerozumí vidí chaos…
• systematičnost učitele = umění organizovat chaos

• zapojení všech 

• mnohonásobné opakování 
a měnění činností bez přípravy 

• „Tvořivost a čtení dětí učitelem“

hra je pohybovým vyjádřením inteligence

co lze udělat zábavnou formou hry, vkládejme do hry.



Principy se naplňují v detailech

 atmosféra ZÁBAVY - emoční vazba 

 úspěch a uspokojení při sportování pro každého

 kvalitní spolupráce mezi učiteli i s rodiči žák = 
informovanost

Absence mediální osvěty



• 2018 ve 350 ZŠ …16000 dětí/ 2019 přihlášeno cca 900 ZŠ

• jedna vyučovací hodina týdně ve školní družině, (1.–4. ročníky), účast je  

bezplatná, financuje MŠMT ze 100 %

• 2 akreditované kurzy DVPP, které zdarma nabízel NIDV ve všech krajích 

aktuálně neběží, 2019????

• pro lektory HPN 

• pro učitele TV na 2. stupni a trenéry

• pro učitele na 1. stupni a vychovatele

• e-learningový kurz pro učitele a trenéry z pokusně ověřovaných 

škol (SD)           aktuálně neběží



Metodika

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=68597&view=10209
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=68597&view=10209


• Začlenění principů HPN do RVP

• Zaškolení stávajících učitelů v praxi, zejména na prvním stupni ZŠ 

• Podpora kroužků v družinovém čase po škole                            

Hodina pohybu navíc – Sportuj ve škole

• Změna způsobu výuky na pedagogických a sportovních školách –

praktická výuka.

• Právní ochrana učitelů při respektování principů HPN 

• Přidání hodin Tělesné výchovy do RVP 

Potřebné změny ve školní Tv



Neříkej že nemůžeš když nechceš, protože až 
opravdu nebudeš moci, pak začneš chtít.

Jan Werich

Brno 2017


