
„Trénoval jsem 3-4 hodiny týdně v Ajaxu, když jsem byl malý, 
ale 3-4 hodiny denně jsem hrál na ulici. Takže, kde si myslíte, že jsem se naučil fotbal?” Johan Cruyff

DěL jsou možná 20% naší populace, 
jsou ale jistě 100% naší BUDOUCNOSTI!

Každé dítě má jiné silné stránky, jiné potřeby, 
jiný talent, jiné sny a my je NESMÍME vézt stejným způsobem.

PoziLvní prožitek je jedním z klíčových bodů 
úspěchu a dlouhodobého sportování

Raději než napodobování sportu dospělých, bychom měli sport děd a mládeže 
chápat jako fyzický a duševní rozvoj se zaměřením k dosažení JEJICH cílů

Vášeň a radost - se MUSÍ v dětech podporovat. Co dělá 
jedinec v tomto “režimu”, dělá to se zápalem a naplno.

Než se bát, že si děL při něčem ublíží, tak je lepší, je tu činnost naučit…….

"Myslet bez učení je prázdné a učení bez myšlení je zbytečné." Jan Ámos Komenský

„„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“



ŠKOLA V POHYBU
SEMINÁŘ PRO UČITELE TV

Učitelství/trenérství není zaměstnání ale poslání….
Naším cílem je, aby děL měly rády sport 

nejen měsíce, či roky, ale celý život⚽❤



PROGRAM SEMINÁŘE
8:30 – 9:15 Hlavní principy pohybového rozvoje
09:30 – 10:15 PrakLcká ukázka hodiny TV s dětmi
10:30 – 11:15 PrakLcká ukázka hodiny TV s dětmi/učiteli
11:15 – 11:45 Diskuse
12:00 Ukončení semináře, oběd



PROGRAM GRASSROOTS

ČR
14 krajů
76 okresů

GTM
14 krajských
76 okresních



PŘEDSTAVENÍ – KFS VYSOČINA

Stanislav Duben VlasLmil Savi Tomáš Tůma MarLn Moravec Zdeněk Veselý Michal Pacholík

V kraji je 252 škol….z toho jich máme za rok navšdveno 92..🏆





SEMINÁŘE PRO UČITELE TV – KFS VYSOČINA
Jihlava 4.12.2018 – 55 přítomných
Jihlava 2.5.2019 – 38 přítomných
Podzim 2019
Okres Žďár n.S. – Bory 11.11.2019
Okres Třebíč – Třebíč 12.11.2019
Okres Havl.Brod – Havl.Brod 14.11.2019
Okres Jihlava – Třešť 18.11.2019
Okres Pelhřimov – Pelhřimov 19.11.2019
CELKEM 91 PŘIHLÁŠENÝCH!!!👍👌



Učitel tělocviku má výjimečnou pozici v tom, že sport
a pohyb děL v naprosté většině baví.

Neměl by tedy zábavu brzdit, ale s její pomocí děL rozvíjet.

Jaké jsou příčiny ROBOTIZACE děd?!



ČÍM PROCHÁZÍ NYNĚJŠÍ MLÁDEŽ
• obrovský nárůst technologií a zábavního průmyslu

• chybí volnočasové sportovní aktivity
• děti ztrácí pevné hodnoty (vše měří materiálně)
• dříve dospívají a mají blíže k informacím
• mají větší nabídku sportovního vyžití

• rodiče na ně mají méně času



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

Jestli jich stojí polovina, je to chyba učitele nebo trenéra!



HLAVNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY V POHYBU
• Radost z pohybu, probuzení emocí, nadšení a zážitky z her
• EfekLvní využid času pro pohyb bez zástupů, zapojení všech děd
• Záměrný zdánlivý chaos, při kterém nemáme vše pod kontrolou
• Co lze udělat zábavnou formou, vložme do hry. Hra je nejlepší učitelka
• Podpora děd ve spolupráci a samostatném rozhodování, ne pouze příkazy
• Zlepšování děd podle jejich možnosd, každý má svou úroveň dovednosd
• Inspirovat a moLvovat Vás učitele do další práce, protože je důležitá :)

Ale hlavně potřebujeme Vás,
UČITELE A TRENÉRY – NADŠENCE, OSOBNOSTI !!!



POLICAJT VS. ZAHRADNÍK

kázeň vs. akLvita 
povinnost vs. dobrodružství

strach vs. nadšení
dril vs. kreaLvita



zapálený učitel → zapálený žák
spokojený žák ↔ spokojený učitel



NÁPLŇ HODIN TV
Vyváženost akLvit:
• 1/3 zábavná, rychlostně – silově - obratnostní cvičení s míčem i bez
• 1/3 individuální činnosL s míčem
• 1/3 hry v menších skupinách

33%

33%

33%

individuální
činnost s míčem
1:1 - 3:3

všeobecný rozvoj



HRA ČI SPORT JE DOBRODRUŽSTVÍM A OBJEVOVÁNÍM
Dobrodružství je spojeno s objevováním a rozvojem sama sebe. Každá 
situace ve sportovních hrách je nová, tedy neznámá, proto sportovní 
hry baví a zároveň učí……

„Herní“ rozhodování / Nebo i životní?
Správně – dítě má právo chybovat

Samostatně  - osobnost
Rychle – každý své tempo

1. 
2. 

3. 



KDO NEROZUMÍ, VIDÍ CHAOS…
• systemaLčnost učitele – umění organizovat chaos
• zapojení všech 
• mnohonásobné opakování a měnění činnosd bez přípravy
• NESTÁT, NEKOUKAT A DĚLAT



METODICKÁ PODPORA

www.fotbal.cz (Metodická videa)
skoly.mujprvnigol.cz (Škola v pohybu)

trenuj.mujprvnigol.cz (Koncepce a trénink přípravek)
hop.rvp.cz (Metodické materiály HPN)

grassroots-kfsvysocina.com (stránky KFS Vysočina)

http://www.fotbal.cz/
http://skoly.mujprvnigol.cz/
http://trenuj.mujprvnigol.cz/
http://hop.rvp.cz/


GRASSROOTS LEADER CERTIFIKÁT

stansetrenerem.fotbal.cz, leadercerLfikat.fotbal.cz

• Základní trenérská licence FAČR 
• Zaměření na rodiče, učitele/učitelky MŠ a ZŠ
• Kompletně on-line

http://stansetrenerem.fotbal.cz/
http://leadercertifikat.fotbal.cz/


KONTAKTY PRO VÁS NA NÁS J
Stanislav Duben GTM KFS Vysočina duben@fotbal.cz
Vlastimil Savi GTM OFS Jihlava savi.vlastimil@gmail.com
Tomáš Tůma GTM OFS Havl.Brod Tuma7@seznam.cz
Martin Moravec GTM OFS Pelhřimov Mmory@email.cz
Michal Pacholík GTM OFS Třebíč michalpacholik@seznam.cz
Zdeněk Veselý GTM OFS Žďas n.S. zdenal.vesely@seznam.cz



CERTIFIKÁT FAČR



DĚKUJEME ZA POZORNOST
SEJDEME SE V HALE, DĚTI ČEKAJÍ J


