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PROJEKT DÌTI NA STARTU S ÈESKO SE HÝBE

CO  JSOU DÌTI NA STARTU?

PROÈ VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PØÍPRAVA? 

KDO JSOU DÌTI NA STARTU?

KDE JSOU DÌTI NA STARTU? 

KURZY DÌTI NA STARTU 

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

.

HODNOCENÍ DÌTÍ

Celonárodní projekt všeobecné pohybové pøípravy dìtí pøedškolního a mladšího školního vìku, zamìøený 
na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzù se dìti:
     nauèí základní pohybové vìci - jak ovládat své tìlo, správnì bìhat, udìlat kotrmelec, skákat, padat, nebát se 
     míèe - tedy dovednosti, které tvoøí nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní èinnost,
     seznámí s aktivním životním stylem jako úèinnou prevencí proti nadváze, obezitì a civilizaèním chorobám,
     získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného èasu. 

     protože fyzická kondice, tìlesná zdatnost a celkový zdravotní stav èeské populace se dlouhodobì zhoršuje,
     protože chybí všeobecná pøíprava, zamìøená na rozvoj pøirozené motoriky a základní pohybové dovednosti,  
     protože pøedèasná sportovní specializace zpùsobuje, že i tyto dìti mají problém správnì zvládat základní cviky,
     protože pøedèasná sportovní specializace = jednostranné zamìøení, 
     protože pøedèasná sportovní specializace = pøedèasná orientace na výkon = strach z neúspìchu a stres,
     protože orientace na výkon rozdìluje dìti na “lepší a horší”, èímž dochází k vylouèení pohybovì ménì 
     nadaných èi jinak hendikepovaných dìtí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativnì 
     ovlivòuje jejich budoucí vztah a pøístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.

Všechny dìti ve vìku od 4 do 9 let. Dìti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Dìti z mìst 
i vesnic, z rùzných sociálních i ekonomických vrstev. Pro rok 2014 tato vìková skupina zahrnuje 677.745 dìtí.

Kurzy Dìti na startu s Èesko se hýbe probíhají pod vedením odbornì vyškolených trenérù a instruktorù:
     ve školách, družinách a kroužcích jako souèást vyuèování nebo po vyuèování 
     v mateøských školkách v rámci pohybových aktivit 
     v tìlocviènách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech,... 

Kurzy kopírují školní rok (záøí-leden a únor-èerven) a v rámci pìtimìsíèního tréninkového bloku se uskuteèní 
20 lekcí (1x týdnì 60 minut). V ideálním pøípadì dítì absolvuje šest blokù bìhem 3 let (od 5 do 8 let vìku).
Ideální poèet dìtí v kurzu/hodinì je 28- 32 dìtí, maximální poèet dìtí v hodinì je 40.

60 minutové lekce jsou složeny z nástupu, spoleèné rozcvièky, cvièení na stanovištích ve skupinách, spoleèného 
protahování a ukonèení hodiny. V prùbìhu tréninku jsou dìti rozdìleny do ètyø skupin podle vìku a s ohledem 
na aktuální pohybové schopnosti a dovednosti dítìte. Cvièení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stano-
vištích, pøièemž na každém z nich se skupina vìnuje zdokonalování v jiné èinnosti. Na každém stanovišti je jeden
trenér, který mìní a pøizpùsobuje podobu a obtížnost cvièení  s ohledem na vìk a dovednosti dìtí ve skupinì.

Pro trénink jsou v maximální možné míøe používány pøirozené formy pohybu, hry a drobné soutìže. Základ tvoøí 
pohybová prùprava s ohledem na rozvíjení základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti  a síly. 
Dále základní gymnastická a atletická prùprava + základní pøíprava na míèové hry. Podoba tréninkových jednotek 
a nároènost se mìní a zvyšuje v závislosti na vìku a získaných dovednostech, pøièemž se postupnì zvyšuje podíl 
konkrétních sportù a tedy zapojení specializovaných trenérù.  

Aby nedocházelo k snižování sebevìdomí dìtí a frustraci z neúspìchu a prohry, jsou v hodinách, vedle dùrazu 
na pozitivní motivaci dítìte ze strany trenérù, zámìrnì potlaèovány prvky vzájemného soutìžení a soupeøení. 
Tomu odpovídá i hodnocení/testování dìtí, která umožòují v prùbìhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj 
schopností dítìte a následnì mohou na základì odhalených pohybových pøedpokladù dítìte pomoci pøi výbìru 
vhodné sportovní specializace. 
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DÌTI NA STARTU V MATEØSKÝCH ŠKOLÁCH
.

.

.

.

DÌTI NA STARTU V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
.

.

.

.

DÌTI NA STARTU JAKO MIMOŠKOLNÍ ÈINNOST
.

.

.

DÌTI NA STARTU JAKO TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA
.

.

.

DÌTI NA STARTU JAKO VOLNOÈASOVÁ AKTIVITA
.

.

VARIANTA 1 - MIMO PROSTORY MATEØSKÉ ŠKOLKY
Jako v pøípadì jiných doplòkových aktivit (plavání a podobnì) budou dìti odvedeny do vybraných prostor
(tìlocvièna, sokolovna, ...), kde probìhne lekce DNS. Po jejím skonèení budou dìti odvedeny zpìt do školky. 
Dozorující uèitelky se v pøípadì, že mají odpovídající vzdìlání, mohou jako instruktorky zapojit do výuky/kurzu.  

VARIANTA 2 - VYUŽITÍ PROSTOR MATEØSKÉ ŠKOLKY
V pøípadì, že mateøská škola disponuje vhodným prostorem a základním vybavením, lze lekce uspoøádat pøímo
v prostorách mateøské školky pod vedením týmu lektorù Dìtí na startu (v závislosti na poètu dìtí), doplnìnému 
uèitelkami mateøské školky s odpovídajícím vzdìláním. 

FINANCOVÁNÍ KURZU
Náklady na realizaci kurzu lze, stejnì jako v pøípadì dalších kroužkù, hradit platbou ze strany rodièù nebo 
prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace ze strany zøizovatele (mìsta, obce) nebo partnery kurzu (firmy,
zdravotní pojiš�ovnou a podobnì). 

VARIANTA 1 - DÌTI NA STARTU JAKO SOUÈÁST VÝUKY TÌLESNÉ VÝCHOVY
S drobnou úpravou lze lekce uspoøádat pøímo ve škole jako souèást výuky tìlesné výchovy pro žáky 1.a 2. tøídy. 
Tým externích lektorù Dìtí na startu (v závislosti na poètu dìtí) lze doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním.  

VARIANTA 2 - MIMO PROSTORY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V závislosti na zpùsobu organizace výuky 1.a 2. tøídy lze kurz realizovat také mimo budovu školy (tìlocvièna, 
sokolovna, fitness, ...), kde probìhne lekce DNS. Po jejím skonèení budou dìti odvedeny zpìt do školy. Tým 
lektorù Dìtí na startu (v závislosti na poètu dìtí) lze doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním.  

FINANCOVÁNÍ KURZU
Vzhledem k tomu, že by se jednalo o souèást výuky, pøedpokládáme, že náklady na realizaci kurzu by byly hrazeny 
školou, respektive zøizovatelem prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace, popøípadì partnerem kurzu. 

Nabídka pro žáky školy jako souèást aktivit po skonèení školní výuky - program pro školní družiny a kroužky
Možnost využití zázemí/tìlocvièny ve škole nebo jiné sportovní zaøízení ve mìstì/obci. Tým lektorù DNS lze 
doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním. 

FINANCOVÁNÍ KURZU
Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace 
ze strany zøizovatele (mìsta, obce) nebo partnery kurzu (firmy, zdravotní pojiš�ovnou a podobnì).   

Nabídka pro sportovní kluby, pro které lze lekce uspoøádat jako souèást tréninkového procesu pro dìti 
ve vìku 7-9 let. Tým lektorù Dìtí na startu lze doplnit o trenéry klubu s odpovídajícím vzdìláním. 

FINANCOVÁNÍ KURZU
Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace 
ze strany mìsta, obce nebo partnery klubu/projektu (firmy, zdravotní pojiš�ovnou a podobnì).   

Samostatné kurzy Dìti na startu poøádané vyškolenými týmy organizátorù v jednotlivých mìstech a obcích. 

FINANCOVÁNÍ KURZU
Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace 
ze strany mìsta, obce nebo partnery projektu (firmy, zdravotní pojiš�ovnou a podobnì).  
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.

ORGANIZÁTOR PROJEKTU DÌTI NA STARTU 

.

.

.
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STAÒTE SE POØADATELEM  KURZU DÌTI NA STARTU!!!

.

TRENÉØI, INSTRUKTOØI DÌTÍ NA STARTU

. 

.

VZDÌLÁVACÍ KURZY DÌTI NA STARTU

.

KONTAKTY

.

Hlavním organizátorem projektu Dìti na startu je Èeský svaz aerobiku a fitness FISAF.cz spoleènì s nezávislou
iniciativou Èesko se h?be. 

     ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.CZ (*1992) sdružuje témìø 80 sportovních klubù a v nich 2500 èlenù. 
     Roènì poøádá øadu soutìží, akcí a aktivit pro výkonnostní závodníky a public sektor. Vedle závodního aerobiku 
     aktivnì podporuje aktivity zamìøené na podporu zdravého a aktivního životního stylu napøíè všemi vìkovými 
     kategoriemi èeské populace. 

     V rámci FISAF.CZ funguje jedno z nejvìtších vzdìlávacích a rekvalifikaèních center se zamìøením na sport
     v Èeské republice (8 akreditací MŠMT). Díky tomu jsme schopni u všech našich projektù garantovat vysokou 
     odbornost a profesionalitu zapojených trenérù a organizátorù. Více informací získáte na www.fisaf.cz. 

     INICIATIVA ÈESKO SE H?BE (*2011) je projektem FISAF.cz. Naše aktivity jsou zamìøeny na podporu zdravého 
     životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné souèásti každodenní péèe o zdraví. V dobì, kdy je každý druhý 
     Èech ohrožen nadváhou èi obezitou, se snaží ROZHÝBAT CELÉ ÈESKO a prostøednictvím propagace pravidelné 
     pøimìøené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí èeské populace. Více informací získáte 
     na www.ceskosehybe.cz. 

Pøidejte se k nám. Poøadatelem kurzu Dìti na startu mohou být fyzické èi právnické osoby, obèanská sdružení 
a spolky, sportovní kluby a oddíly, organizace mìst a obcí (DDM atd), školy, školky, fitness centra a další instituce, 
splòující podmínky pro získání licence k poøádání kurzù Dìti na startu. Mezi základní požadavky pro poøadatele 
patøí dosažené na vzdìlání a odbornost poøadatele a jeho trenérského týmu, dodržení schválené metodiky tréninku 
a testování dìtí, zajištìní odpovídajícího zázemí a vybavení pro poøádánÍ kurzu, spoleèný design a øada dalších,
jejichž dodržování zajistí oèekávanou úroveò všech kurzù.  

Hlavní podmínkou pro získání licence na poøádání kurzu Dìti na startu je odpovídající vzdìlání trenérského týmu, 
složeného ze 4 a více trenérù, kteøí splòují následující požadavky:
     vedoucí skupiny Dìti na startu (minimálnì 1 trenér ve skupinì), který splòuje následující požadavky!:
          trenér s platnou licencí minimálnì III./C trenérské tøídy a kurzem/specializací Dìti na startu,
          absolvent vysoké školy oborového studia se zamìøením na tìlesnou výchovu a sport a specializací DNS,
          absolvent støední pedagogické školy s oprávnìním výuky v mat. školkách a na 1.stupni ZŠ a specializací DNS. 
          

     trenér/instruktor kurzu Dìti na startu
          vyškolení trenéøi a instruktoøi s odpovídajícím vzdìláním a zamìøením na všeobecnou pøípravu dìtí,
          specializovaní trenéøi (aerobic, gymnastika, atletika, míèové hry a podobnì)
          vyškolení uèitelé a pedagogiètí pracovníci mateøských a základních škol,
          zdravotní sestry, fyzioterapeuti, lékaøi, 
          studenti a absolventi støedních a vysokých škol se zamìøením na pedagogiku, trenérství, zdravotnictví, 
          fyzioterapii a podobnì, pro které mùže být projekt souèástí praxe, 
          absolventi rekvalifikaèních kurzù FISAF. 

Kurzy Specializace Dìti na startu poøádá Èeský svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. Vypsané termíny kurzù, pøihlášky
a další informace o kurzech a projektu najdete na internetových stránkách www.fisaf.cz a www.ceskosehybe.cz. 

V pøípadì zájmu o další informace o projektu Dìti na startu kontaktujte:

Marek Šíma                                                                                   Jana Bouèková
projektový manager                                                                    koordinátor projektu Dìti na startu
+420 604 238 060                                                                       +420 602 252 677
marek.sima@ceskosehybe.cz                                                    bouckova@tfnet.cz
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