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Naším cílem je, aby děC měly rády fotbal nejen první měsíc, či rok, ale celý život⚽❤



CÍLE
• cílem není naučit děti hned hrát fotbal 
• ale naučit je se celkově se hýbat 
• pocitu míče v různých situacích
• sociálnímu chování – ke spoluhráčům/protihráčům
• seznámit se s organizací a pravidly her
• samostatně se rozhodovat a celkově se zapálit se pro činnost

A TO V PODMÍNKÁCH KTERÉ JSOU BLÍZKÉ JEJICH FYZICKÝM A 
MENTÁLNÍM SCHOPNOSTEM



JAK TOHO DOSÁHNOUT
• nebudeme tlačit na výsledek  (to nemyslíme jenom počet vstřelených a 

obdržených branek - výsledkem může být myšleno i to, co děti zvládají a co 
předvádí na hřišti)

• musíme brát v potaz biologický věk dětí (který je nějak daný a u každého jiný)
• talent - máme ho každý, ale každý ho máme pro jinou činnost či dovednost. V 

našem případě však neexistuje rovnice, že šikovné dítě na hřišti musí být zákonitě 
talentované více, než to, kterému to zrovna teď nejde – za pár let to může být 
jinak – a co podmínky v kterých děti vyrůstají?

„Z výše napsaného vyplývá, že ke každému dítěti bychom měli přistupovat 
individuálně. Máme v týmu hráče kteří už vcelku slušně zvládají “kombinovat” a 

hrát 3v3 na čtyři branky. Tak ať tyto hry hrají. Zároveň však v té samé skupině 
můžeme mít děti, kteří toho ještě nejsou schopni a tudíž je v klidu nechme hrát 1v1 

či 2v2. Neznamená to však, že nějak strádají. Prostě jejich čas ještě “nedozrál“
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RADY - TIPY - ORGANIZACE
• Snažte se mít zapojeno co nejvíce děJ - cílem je, aby byli zapojeni v co největší 

míře všichni “dostupní” hráči
• Pokud nemáme dostatečný počet branek, můžeme je vytvořit z met, kuželů či 

zapichovacích tyčí
• Není zároveň důležité všechny hřiště obsadit dozorem, děC jsou schopny 

organizaci hry zvládnout samy. Na hřiště 1v1 ho však doporučujeme
• Pokud někde máme hráče na střídání, věnujme jim také pozornost. Můžeme s 

nimi rozebírat poznatky ze hry, či si od nich nechat hru “komentovat”. Další 
možnosq je udělat z těchto hráčů malé trenéry, kteří koučují hráče v poli. Toto vše 
slouží k jejich dalšímu rozvoji a k pochopení hry

• Rodiče mají tendenci i během utkání chodit za svými dětmi. Vyhraňme jim tedy 
jejich prostor a proškolme je tak, aby během utkání nevstupovali mezi hřiště

• Není vždy nutné hřiště označit postraními čárami, nechme velikost hřiště na 
dětech a jejich učení se vnímání prostoru. Tak jako tomu bylo či je u “pouličního 
fotbalu”



ZÁVĚREM
Děti v tomto věku jsou rády v kolektivu, mají v oblibě uzavírat přátelství, rády si hrají a 

převážně mají ze všeho radost. Umí se pochlubit úspěchy a už emočně zvládají i prohry. 
Musíme však chápat, že myšlený úspěch nemusí být jen vstřelená branka či konečný 

výsledek. Může to být odebrání míče soupeři, klička či prostě jenom určitá snaha ve hře. 
Nestavme se tedy do role hodnotitelů výkonu, či fotbalových odborníků, kteří z lavičky 

vědí co, jak a kdy se mělo udělat. Buďme spíše pomocníky či rádci a nechme objevování 
herních principů převážně na dětech.



DĚKUJI ZA 
POZORNOST
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