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Jedním ze spoluzakladatelů projektu Hodina pohybu navíc (HPN) je Mgr. Antonín 
Plachý, Ph.D., vedoucí trenérsko-metodického úseku Fotbalové asociace ČR. Před 
sedmi lety se ve fotbale snažili dostat děti na hřiště v menších počtech, s menšími 
míči a jinými pravidly. „Povedlo se nám to, a proto jsme si řekli: Podobné pohledy 
by potřeboval celý český tělocvik,“ vysvětluje Antonín Plachý svůj vztah k projek-
tu. Společnou řeč našla šestice sportovních svazů, včetně Českého olympijského 
výboru, České unie sportu, a dokonce i Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy – a zrodil se pilotní projekt HPN. Společným jmenovatelem se stala myšlenka, že 
v amatérském i profesionálním sportu se neustále ukazuje, jak důležité je reagovat 
na potřebu pohybu už v dětském věku.  „I když jde u ´hodiny´ o pilotní projekt, tak 
doufám, že to co nejdřív bude něco víc…“ zdůraznil Antonín Plachý. 

Co vás k projektu přitáhlo a co vás 
u něj stále drží? 

Patřím k těm, kteří projekt vymysleli. 
Cítili jsme potřebu přivést děti k pohy-
bu, zvlášť proto, že s nimi dlouhodobě 
děláme a pravidelně jsme od nich 
slýchávali, že je tělocvik moc nebaví. 

Málo zábavy, pořád na něco čekají, 
někde stojí, často jim odpadá, zejmé-
na na prvním stupni, protože učitelky 
k němu mnohdy nejsou zcela naladěny, 
nahrazují je jinými hodinami, které 
se zdají být důležitější. A je tam často 
preference pořádku a poslušnosti před 
zábavným pohybem. Při řešení se spo-

jili všichni velcí hráči, což svědčí také 
o tom, že i společnosti problematika 
není lhostejná. Učitelé, když odcházejí 
ze školení, říkají: Ty jo, přece je to dobré, 
proč jsme se tohle neučili na vysoké 
škole? Vždyť je to vlastně jasný a jedno-
duchý… 

HPN REAGUJE NA POTŘEBU POHYBU DĚTÍ

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ VĚNOVANÉ PROJEKTU HODINA POHYBU NAVÍC

Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.
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Zdeněk Vojta, 
Český svaz ledního hokeje

1. Zpětnou vazbu 
pochopitelně dostá-
váme, a pokud vím, 
je pozitivní. Když 
jsme začínali, tak 
většina učitelů, s kte-
rými jsme pracovali 

(teď budu mluvit konkrétně o hokeji, 
respektive o bruslení), měla problém 
s tím, aby se děti vůbec dostaly na 
zimní stadion – nakonec se to ale ve 
většině vhodných případů podaři-
lo. Hodina bruslení je pro děti silný 
zážitek a dost často i motivační prvek 
k tomu, aby začaly chodit na zamrzlé 
rybníky, veřejná bruslení, nebo dokon-
ce navštívily i hokejové oddíly. 

2. Byl bych rád, kdyby v ideálním 
případě mohla HPN probíhat na všech 
školách v republice. Tělocvik v červe-
ných trenýrkách, bílém triku a zástupy 
či řady příliš pohybu nesvědčí. 

Michal Ježdík, 
Česká basketbalová federace, z.s.

1. Ohlasy jsou vy-
nikající. Naši lektoři 
celý podzim školí 
učitele TV a trenéry, 
kteří jsou zapojeni 
do HPN, nebo se 
chtějí do výuky 

zapojit. Jsou to již tisíce kolegů, kteří 
mají energii věci dělat jinak. Nejen 
pro ně jsme vytvořili vzdělávací pro-
gram, tištěné i elektronické materiály, 
videometodiky, běžné jsou konzulta-
ce a mentorování. Vše je uloženo na 
jednom místě a jednoduše dostupné. 
Zpracovali jsme závěry a doporučení, 
ze kterých například vychází, že děti 
zapojené do HPN se méně omlouvají 
z hodin TV, že jsou pozornější při stan-
dardní výuce ve třídách a že v návaz-
nosti na HPN pokračují se sportem na 
klubové úrovni. 

2. Kritickým místem je nepřerušit 
projekt, ale pokračovat. Přidávat nové 
školy, zapalovat další učitele a „pustit“ 
do škol na první stupeň ještě více 
trenérů, kteří mají vzdělání pro tuto 
věkovou kategorii. 

Jiří Zach, 
Český volejbalový svaz

1. Na školách byla 
HPN přijata velmi 
kladně. Celý projekt 
byl pro školy velmi 
měkce a příjemně 
vymyšlen. Minimální 
nároky na adminis-

trativu, výborná metodika, podnětná 
evaluace, dobré zajištění finančními 
prostředky. Myslím si, že i když HPN 
jako projekt skončí, zanechal výraznou 
stopu a spousta věcí – metodiky, orga-
nizace a hlavně duch budou žít dál. 

2. Pro mne osobně byla velmi pří-
nosná a podnětná evaluace a vůbec 
styk s učiteli v různě velkých školách 
a s velmi rozdílnými podmínkami. 
Některé hodiny byly koncertem, ale 
největší radosti byl pocit z dětí, z jejich 
radosti se hýbat a ochotu přijímat od 
učitelů  podněty k pohybu.

Josef Salák, 
Český svaz házené, z.s.

1. Vývoj projektu 
sleduji. Projekt jsme 
rozšířili i do školek. 
Teď se bude vydá-
vat nová brožura 
pro školky. HPN je 
i takový návrat ke 
kořenům, kdy jsme 

byli děti a uměli jsme všechny sporty 
a sportovali úplně všude. Dostávám 
pravidelně ohlasy jak od trenérů, tak 
teď ze seminářů od učitelů, ředitelů, 
vedoucích kroužků. Ohlasy jsou vždy 
pozitivní. Nezaznamenal jsem ani je-
den negativní komentář. Bohužel je to 

složitější s řízením projektu, které my 
svazy bohužel nedokážeme ovlivnit. 
Ale myslíme pozitivně, určitě se to 
bude jen a jen lepšit. 

2. Snad jen bych mohl čtenářům 
doporučit naše semináře. Dle ohlasů 
účastníků na nich vládne pozitivní 
nálada, kreativita, velmi silný prožitek 
emocí a hlavně praxe. Specialitou je, 
že umožňuje účastníkům si takovou 
hodinu nejen prožít, ale i podívat se 
na ni dětskýma očima. Všichni máme 
v sobě dítě, které si chce hrát. Není 
to obyčejný nudný seminář. Slovy 
jedné paní učitelky z ŠD: „Tady je tolik 
pozitivní energie a inspirace, že dva 
dny je málo, vydržela bych tady s vámi 
mnohem dýl“. 

Martin Kafka, 
Česká rugbyová unie

1. Jako jeden z lek-
torů samozřejmě 
ohlasy sleduji. Ode-
zvy jsou výborné. 
Na počátku se ragby 
setkávalo s obavou 
o bezpečnost žáků, 

ale po praktických zkušenostech 
kantorů s tímto sportem dle vyvinuté 
metodiky a videometodiky byli kan-
toři nadšeni a jedním z opakovaných 
postřehů kantorů bylo, že tento sport 
žáky učí, že o dosažení cílů je třeba 
bojovat, dodržovat pravidla, respekto-
vat soupeře a rozhodčí, mít disciplínu, 
být solidární a zároveň ovládat své 
emoce. Tedy vlastně nejlepší příprava 
pro život.

2. Jedním s cílů projektu je i propojit 
školy se sportovními kluby a přiblížit 
se více, či méně, anglosaskému mode-
lu školství, kde sport probíhá hlavně 
na školách a i v profesionálním sportu 
se vrcholoví trenéři rekrutují z kantorů. 
Projekt by také chtěl výrazně podpořit 
a zlepšit kredit, důležitost a postave-
ní učitelské profese. – A posledním 
cílem je modifikovat legislativu tak, 
aby kantoři byli lépe chránění a nebáli 
se s žáky sportovat. Sport totiž i bolí, 
a pokud se člověk s bolestí nesetká 
v dětském věku a nenaučí se jí vzdoro-
vat, jak uspěje v životě?

SPORT JE VLASTNĚ NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT

Ladislav Kocka

Jaké stěžejní cíle jste si na začátku 
kladli?

Cíl byl jednoznačný – zatraktivnit tělo-
cvik pro děti tak, aby je bavil, a chtěli 
jej v mnohem větší míře. Rádi bychom 
dosáhli podobných počtů hodin 
pohybu v základních školách jako 
třeba v Maďarsku, kde zavedli každý 
den povinnou hodinu tělesné výchovy. 
Podobně se ale postupuje i v jiných stá-
tech. U nás to nějak nefunguje, nikomu 
se do toho nechtělo, mnohdy ještě ani 
dnes nechce. Jako bychom se někdy 
báli cokoliv rozhodnout, že to někdo 
jiný zproblematizuje. Dalším cílem bylo 
představit učitelům, že tělocvik jde 
dělat jinak a že by se měl dělat jinak. 

Co může pro děti přinést jedna hodi-
na týdně sportovních her? 

Jedna hodina týdně nepředstavuje zas 
až tak zásadní číslo. Jenže – tady jde 
o to, že „skrz“ tu hodinu ukazujeme 
princip práce. Projekt jede už dva roky, 
přitom si ověřujeme, že děti jej žádají 
znovu a znovu. A dokonce, když se dě-
lal průzkum, ve většině případů chtěly 
pokračovat i ve čtvrtých třídách. Někde 
zaznamenali i úbytek dětí a hned jsme 
pátrali po příčinách. Ty nás překvapily: 
na základě HPN si děti našly svůj sport 
a odešly za ním, začaly jej provozovat 
ve sportovních oddílech.

Máte již první zkušenosti z pilotního 
projektu, předpokládám, že se i vy-
hodnocoval, takže: Co se již podařilo 
splnit? 

Došlo k jednoznačnému naplňování 
cílů, které byly principiální. Naopak – 

pomalu se prosazuje plošné rozšíření 
a zájem udělat to všude a napevno, aby 
se nový přístup stal standardní náplní 
výuky celého tělocviku v normální 
výuce, nikoliv jenom v kroužku. I když 
už vím o školách, které nejsou zapojeny 
do projektu, kde učitelé metodiku vidě-
li, stáhli si ji a prostě ji začali uplatňovat, 
protože zřejmě zjistili, že i děti i učitele 
to tak baví víc.

Může projekt přispět k naplnění tvr-
zení: Dostat kvalitní tělocvik do škol?

V rámci HPN rozhodně ano, i když 
je v družinovém čase – odehrává se 
na půdě školy. Pro zajímavost: už je 
dokonce vypracována metodika i pro 
mateřské školy. Jedním z cílů bylo, aby 
tělocvik na prvním stupni učili aprobo-
vaní učitelé, nebo trenéři, kteří to 
zkrátka s dětmi umějí a chtějí to dělat.
Takže doufáme, že se tam podobné 
osobnosti dostávají a že školy je využijí 
i při výuce na druhém stupni, čímž by 
tělocvik mohl být kvalitnější. Nicméně 
stejně vidíme, že to nadšeně rozjíždějí 
některé vychovatelky družin či prvo-
stupňové učitelky. Věříme v epidemii 
myšlenky…

Bylo by vhodné změnit, po zkuše-
nostech z projektu, klasickou těles-
nou výchovu?

Na prvním stupni určitě ano, a ona na 
druhý stupeň již přijde samospádem. 
Naše metodika staví na zábavnosti, 
aktivitě, ruší zástupy, kolečka, nástupy, 
čekání na „něco“, a přináší cosi jiného, 
než na co byli nebo jsou i stávající 
učitelé zvyklí. Jako bychom v těchto 
věcech až teď sundali červené a modré 

trenýrky. Často nezbude než dosavadní 
přístup opravit sám v sobě – to je první 
těžký oříšek. Vyžaduje sebepoznání 
a sebeovládání, že ne vše, co jsem se 
naučil a dělal dosud, bylo dobře a že to 
jde lépe. Druhý oříšek souvisí s legislati-
vou. Pedagogové se bojí všech zranění, 
největším strašákem je kniha úrazů, 
a proto by legislativa měla být vyloženě 
ochranná, aby si kantoři mohli v klidu 
dělat svoji práci, pochopitelně se vší 
zodpovědností, ale ve prospěch dětí. 
Minulá paní ministryně školství slíbila, 
coby právnička, že jednu ze tří nohou 
nového pojetí tělocviku i HPN, tj. právní 
ochranu, respektive úpravu legislativy, 
sepíše, ale bohužel skončila ve funkci… 
Přesto doufáme, že nám pomůže, i když 
už ne v roli ministryně. 

Co projekt představuje pro všechny 
sporty?

Jakékoliv zvýšení pohybové výchovy 
vytváří všeobecné základy, které se 
zúročí ve všech sportech. I kdyby bylo 
ve škole více hodin tělocviku, existuje 
nějaká metodika, ani jednomu spor-
tovnímu svazu nejde o to, aby se děti 
ve škole učily jenom „jejich“ zásadní 
techniky a dovednosti, usilujeme o to, 
aby děti poznaly, že sport dokáže být 
zajímavý, zábavný, a proto jej chtějí 
dělat. Že je při tom nikdo nebude 
trestat, sekýrovat a organizovat jako 
policajt. Je nezbytné ukázat učitelům 
a trenérům, že pro děti je přirozenější 
zdánlivý chaos, ve kterém odborník vidí 
vyšší strukturu. 

Vyslovil jste kdysi přání, že z počá-
tečních 160 škol se novinka brzy 
rozšíří na tisíc škol, za dva roky „to“ 
již bude standard ve všech… Nejste 
zklamaný, že se idea dosud nenapl-
nila? 

Jasně, ale to jsou podobné touhy, které 
má každý člověk… Zase skončily nové 
volby a ono se „to“ všechno zdržu-
je… přitom docela zbytečně, protože 
zavádění koncepce nemůže stát na 
lidech, kteří najednou odkudsi přijdou 
a začnou se s ní seznamovat. Koncepci 
a rozvoj mají vést úplně jiní lidé, kteří 
působí dlouhodobě v oboru a reálně 
disponují schopnostmi zajistit a garan-
tovat kontinuální práci, bez ohledu na 
politickou situaci.

Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc (HPN) bylo projednáno 
poradou vedení MŠMT 14. května 2015. Program ověřuje revoluční metody, 
obsah, formy a organizaci práce pedagogických pracovníků v rámci pohy-
bových aktivit školní družiny s přesahem do školních pohybových aktivit.  
Jde přitom o způsob práce s velkým počtem žáků tak aby byli všichni stále 
zapojeni v pohybu, zároveň docházelo k individualizaci a přitom měla hodina 
spád a tempo.

Díky iniciativnímu přístupu MŠMT, ale i dalších subjektů, jako NÚV, NIDV, 
sportovních svazů, asociací, apod., se již ve školním roce 2015/2016 
do programu zapojilo kolem 160 škol a týkal se žáků 1. až 3. ročníků 
základních škol navštěvujících školní družiny. Do pokračování pokus-
ného ověřování bylo ve školním roce 2017/2018 vybráno 350 škol, 
včetně těch z předchozího roku.

Lví podíl na zrodu a realizaci projektu Hodina pohybu navíc (HPN) mají zástupci 
šesti sportů (sportovních organizací) – fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu, há-
zené a ragby. Požádali jsme je o zodpovězení dvou otázek. „Vynechali“ jsme fotbal, 
protože se zástupcem Fotbalové asociace ČR Antonínem Plachým zveřejňujeme 
rozhovor na první a druhé straně.

1. Projekt běží od roku 2015… Jaké zaznamenáváte ohlasy?  
2. Co podstatného byste k projektu HPN ještě chtěl sdělit?

Ladislav Kocka 
Foto: FAČR

HISTORIE HPN V KOSTCE

Dokončení ze str. 1
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KURZY POŘÁDANÉ NIDV: UKAZUJÍ,   JAK ZAPOJOVAT DĚTI DO VÝUKY

ŠKOLENÍ OHROMNĚ BAVÍ A VELICE OBOHACUJE

PRAHA:  
22.–23. LISTOPADU

Ve dnech 22.–23. listopadu proběhl 
kurz HPN v Praze 4, a to první den na 
Gymnáziu Na Vítězné pláni a druhý 
den v Základní škole Jitřní. „Máme 
tady 13 lidí z různých městských částí 
Prahy a obcí Středočeského kraje,“ 

říká organizační 
garant PhDr. Lukáš 
Borovička, Ph.D. 
Získat pedagogy 
1. a 2. stupně základ-
ních škol, vedoucí 
zájmových kroužků 

a klubů, trenéry sportovních škol, 
apod. nebylo lehké. 

„Přiznám se, že účastníci se nehlásili 
tak rychle, takže minimální povolenou 
kapacitu se nám podařilo dosáh-
nout až na poslední chvíli.“ Potom si 
posteskne: „Domnívám se, že by akci 
slušela větší propagace v médiích.“ 
Věří, že potom by zájem o akci ze stra-
ny učitelů byl větší. Pro program, který 
běží od září letošního roku, zorganizo-
val již osm kurzů.  

Vnést zábavu do tělocviku 
Lektory kurzu byli Mgr. Tomáš Ma-
ruška a Mgr. Michal Blažej. První 
má za sebou sedm kurzů, druhý šest, 
oba působí ve FAČR – T. Maruška jako 
manažer úseku talentované mládeže, 

M. Blažej v grass-
roots oddělení SCM 
a SpSM.

A co učitelům 
v rámci kurzu pře-
dávají? T. Maruška 
za nejdůležitější 
pokládá myšlenku 
projektu, čili vnést 
zábavu do tělocviku. 
„Všechny děti by bě-
hem tělocviku měly 
najít to, co je baví, 
a hlavně po celou 

dobu se hýbat,“ zdůrazňuje. M. Blažej 
ho doplňuje: „Všichni musíme během 

tělesné výchovy v dětech pěstovat to, 
aby sport, jakýkoliv sport, měly rády, 
protože pohyb je důležitý nejen pro 
zdraví, ale v podstatě pro celý jejich 
život.“ 

Podle T. Marušky ukazují učitelům 
další způsoby, možnosti, jak hodinu 
tělocviku připravit, aby všechny děti 
„pracovaly“. „Rozvíjíme jejich krea-
tivitu,“ upřesňuje. Hlavní překážku 
spatřuje v bezpečnosti, kolem ní 
panují nemalé obavy, tedy i překážky, 
proto se na ni rovněž soustředí. M. 
Blažej vyzvedává to, že si učitelé na 
vlastní kůži vyzkoušejí teorii a na děti 
si „zahrají“. Tím si osahají nové metody 
přímo v praxi, a tak se nechají inspiro-
vat a výuku tělesné výchovy oživí.

T. Marušku učitelé mile překvapili tím, 
jak dokáží opravdově a s elánem pře-
pnout z rolí učitele a žáka, a tak reálně 
vidět obě strany. M. Blažej ocenil to, 
že učitelé chtějí obohatit svoji práci 
s dětmi, posunout se dál, svoji úlohu 
zastávat ještě lépe nebo ještě pestřeji 
než dosud. 

T. Maruška vyslovil přesvědčení, že 
projekt naplní své cíle, které si před-
sevzal a on je vzal za své, tzn. rozšířit 
tělesnou výchovu vůbec, čili možná… 
a to nejen o jednu, ale třeba i o víc 
hodin v klasickém školním rozvrhu. M. 
Blažej by byl rád, kdyby projekt pokra-
čoval plošně, čímž by přispěl k růstu 
počtu hodin pohybu u všech dětí. 
„Aby se z toho stalo pravidlo,“ dodal.

Překvapili jsme kreativností 
Neformální mluvčí učitelů, účastníků 
kurzu, se stala Bc. Jana Macáková 

z Odborného učiliště 
Kanina. Obec Kanina 
se nachází nedaleko 
Mělníka. J. Macáková 
je učitelkou odbor-
ného výcviku ku-
chařů, ovšem navíc 

vyučuje tělesnou výchovu, a to u dětí 
s mentálním či fyzickým hendikepem. 
„Takže musím neustále vymýšlet nové 

věci a mně už došla fantazie,“ připou-
ští. Proto přivítala možnost zúčastnit 
se kurzu HPN. „Nasbírala jsem tady 
spoustu informací, a opravdu velmi 
inspirujících,“ zdůrazňuje. „Moc se mi 
líbilo, když jsme si mohli sami v tělo-
cvičně zacvičit jako žáci,“ vysvětluje 
s úsměvem. „Dostali jsme zabrat do 
těla, bylo to pro mě nečekané a pře-
kvapivé. Sama jsem byla zaskočena 
tím, co vlastně ještě všechno dovedu, 
zvládnu… Všichni navzájem jsme se 
překvapili kreativností.“ Podnětná 
byla „povinnost“ vytvořit ve dvojicích 
10.–15. minutový blok cvičení podle 
zadání na rozdílné aktivity, zaměřené 
na míčové hry. „Všechny novinky si 
rozhodně vyzkouším na dětech u nás 
na učilišti,“ slibuje. 

OSTRAVA:  
21. LISTOPADU 

Kurz HPN probíhající v Ostravě 
21. listopadu vedli lektoři Mgr. Jaro-
slav Teplan a Roman Bednář. O své 

zkušenosti se podělil 
J. Teplan, který je 
nejen lektorem, 
ale i šéftrenérem 
fotbalového klubu 
FC Tempo Praha 
a zároveň učitelem 

tělesné výchovy na ZŠ Filosofská – 
objekt Jitřní. 

„Školení se zúčastnilo 20 učitelů,“ 
vypráví J. Teplan. „Pocity mám velmi 
dobré, protože se nám s nimi dařilo 
otevřeně si povídat mimo prezentaci 
na témata, jako: právní rámec ochrany 
učitele TV, klesající motivace dětí ve 
sportu, aktuální stav HPN nebo o krea-
tivitě dětí.“ 

Většinou se prý daří učitele úspěšně 
oslovit, když vidí samotné lektory v akci 
s dětmi. „Hodnotí, jak s nimi komuniku-
jeme, jak si získáváme jejich pozornost, 
jak dokážeme udržet nadšení po celou 
hodinu, atd. Poté byla diskuze s učiteli 
mnohem zajímavější, neboť když jim 
předvedete něco, o čem mluvíte, vytvá-
ří se mezi námi všemi lepší atmosféra.“

Poslední část semináře, kdy učitelé 
vedou krátký výstup na zadané téma, 
se velmi vydařil. „Já jsem působil jako 
zlobivé dítě, a ve většině případů jsem 

ani neměl moc času zlobit, jak mě 
učitelé dokázali zaujmout činností,“ 
usměje se J. Teplan. 

Drilové cvičení 
Vnímá obrovský rozdíl v tělesné 
výchově dětí na prvním stupni a ve 
sportovních klubech. „Ve školách nám 
ujíždí vlak,“ vysvětluje J. Teplan. „Me-
todika u malých dětí je ve sportovních 
klubech nastavená tak, aby vytvářela 
u dětí pozitivní vztah ke sportu, spolu 
s postupným učením se pohybovým 
dovednostem a schopnostem. Ve šlole 
dochází spíše k drilovým cvičením 
a častým zástupům. To, že mohu půso-
bit jako lektor učitelů, je pro mě výzva 
měnit zažité stereotypy ve výuce.“ 

Chybí ODVAHA 
J. Teplan má za sebou kolem deseti 
školení po celé republice. „Učitele bych 

rozdělil do dvou skupin. Jedna skupina 
(většinou první stupeň) nemá problém 
se přibližovat vedením výuky dětské-
mu věku a získávat si jejich pozornost, 
ale nemá dostatečnou baterii cvičení. 
Druhá skupina učitelů má dostatečný 
zásobník cvičení, spoustu nápadů, 
ale vše je formou drilu – bez zábavy. 
ODVAHA je vlastnost, která nám uči-
telům většinou chybí. Máme spoustu 
pochybností, strach z rodičů a ředitelů, 
atd. Vždyť jak je možné, že se na ně-
kterých školách zakazují kotouly vzad 
nebo běh vzad? Chceme tedy vycho-
vávat nemotory, kteří v produktivním 
věku budou neustále v neschopnosti? 
Je jasné, že nynější systém vzdělávání 
učitelů na VŠ hned nezměníme. Mu-
síme tedy všichni začít u sebe a ptát 
se na otázky typu: Vzbudil jsem u dětí 
zápal pro sport? Byly všechny děti 
během hodiny v pohybu? Kolikrát si 

vyzkoušely učenou dovednost?“

Mluvíme, necvičíme 
Hodnotu projektu HPN vnímá ve snaze 
rozbít stereotyp výuky, se kterým jsme 
se setkávali v minulosti. Jsou to zástu-
py, všechny pohybové činnosti pod 
kontrolou. „Více mluvíme, než cvičíme,“ 
tvrdí. „Učitelům se snažíme ukazovat, 
jak zapojovat všechny děti do výuky. 
Každé dítě má možnost si učenou do-
vednost mnohokrát vyzkoušet. Každé 
dítě má právo chybovat. Kdo nechybu-
je, nekazí a tím se neučí. Každý dotek 
s míčem dítěti pomáhá k samotnému 
zvládnutí činnosti.“ 

Co byste vyzvedl z obsahu kurzu 
jako nejdůležitější? 

Jako stěžejní prvek každého semináře 
vidím samozřejmě praxi. A to zejmé-
na „výstupy“ uchazečů. Ohromnou 
výhodou je to, že si vše vyzkoušejí 

na vlastní kůži. Dostanou se do rolí dětí 
a mají tedy pohled těch, které každý 
den vedou na školách. Je to ohromná 
výhoda a zkušenost. Určitě by prospělo 
každému dospělému si takovou situaci 
jednou za čas vyzkoušet. A to i nám 
rodičům. 

Bylo by vhodné zavést u tělesné 
výchovy třetí hodinu týdně navíc?

Pro mě je to stěžejní bod. Určitě 
bychom jako společnost měli zareago-
vat na jiný způsob života dětí a jednu 
hodinu pohybu týdně jim do výuky 
přidat. Spíš mě zaráží to, proč tomu 
už tak není dávno. Dalším krokem by 
mělo být pokusit se vrátit děti zase do 
pohybových aktivit, kde se konají hry 
a utkání, které si vyberou ony samy. To 
znamená na dětská hřiště, ulice či jiná 
sportoviště. Tam mají velkou příležitost 
rozvíjet svoji jedinečnou kreativitu, 
dělat činnosti dle svého výběru a svým 
vlastním tempem. Dá se říct, že právě 
tady moje generace získala ty největší 
vazby a emoce k různým druhům spor-
tu. U nás před barákem se každý den 
konala finále MS ve fotbale, v hokeji, či 
wimbledonské utkání v tenise. Jedním 
bodem HPN je tyto aktivity momen-
tálně organizovaně nahradit, ale dle 
mého názoru zase do budoucna také 
spustit. Pokud mi někdo bude tvrdit, že 
to nejde, můj věčný optimismus bude 
tvrdit, že to jde.

Během září až prosince letošního roku NIDV zorganizoval po celé republice 
více než 40 kurzů v rámci projektu Hodina pohybu navíc (HPN). Desítky lekto-
rů předávaly stovkám učitelů 1. a 2. stupně ZŠ, vedoucím zájmových kroužků 
a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol apod. novinky 
z oblasti pohybových aktivit v rámci volného času žáků.

Lektor Stanislav Duben má letos už za sebou dva dvoudenní semináře a několik 
jednodenních. Do konce roku ho čeká ještě pět dvoudenních. „Nejdříve musím 
říci, že mě školení ohromně baví a velice obohacuje. Snažíme se vždy navodit 
pohodovou atmosféru a vystupovat tak, že nejsme mudrcové, ale spíše partne-
ři, kteří se chtějí ukázat trochu jiný směr a podělit se o své zkušenosti,“ tvrdí.

Lektor Stanislav Duben na červnovém semináři v Jihlavě předvádí učitelům, že děti 
cvičení baví a obohacuje je o nevšední zážitky.  Foto: Zuzana Prokšová
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Do tělocvičny se s křikem nahrnulo asi 
dvacet dětí z druhých tříd. Je pondělí 
27. listopadu a rozbíhá se Hodina 
pohybu navíc (HPN) pod vedením uči-
tele Bc. Jana Vobejdy. Základní škola 
pod Svatou Horou v Příbrami se do 
projektu HPN zapojila již v roce 2015 
a v současné době se mu, jako v jedné 
z mála škol v republice, věnují tři peda-
gogové: vedle zmíněného J. Vobejdy 
rovněž Mgr. Pavel Kotěšovský (třetí 
třída) a Mgr. Hana Tomášková (první 
třída). Všichni jsou učitelé tělocviku, 
absolvovali FTVS a k HPN mají velmi 
kladný vztah. 

Tělocvična se ztiší vždy jen na chvíli, 
kdy J. Vobejda krátce dětem vysvětlí 
další aktivitu. Na začátku se ke hře volí 
lehký míč. Dostane jej každé dítě. Je 
neuvěřitelné, kolik cviků se dá s balo-
nem vykouzlit. Nejdřív jej děti kutálejí 
okolo hlavy, potom kolem pasu, kolen, 
na závěr krouží míč ve tvaru osmičky 
z ruky do ruky mezi pokrčenými kole-
ny. Řadě z nich míč z ruky vyklouzne, 
ale ony si z toho nic nedělají. Chytnou 
jej a s chutí pokračují. Pak plácnou do 
míče směrem k podlaze a čekají, jak 
vysoko vyletí. Zkouší vlastní sílu. Vzá-
pětí se přidává „test“ šikovnosti – míč 
odražený od podlahy musí hlavičko-
vat… Tak to je hodně živé představení, 
doprovázené veselým jekotem. 

Jedna činnost navazuje na druhou, na 
nudu v dané chvíli není čas. Vybíjená 
se třemi balony prověří pozornost 
a všímavost dětí dokonale, ostatně – 
sledovat najednou tři míče, které na 
vás navíc mohou přiletět z různých 
směrů, vyžaduje přece jen nemalou 
dávku postřehu. Objevují se ale drob-

né „konflikty“, kdy někdo byl tzv. vybitý 
a neopustil hřiště. J. Vobejda sezna-
muje děti se zásadou hraní fair play. 
Jeho rozhodnutí bez slov odmlouvání 
všichni respektují. 

Na podobný zádrhel se naráží v pří-
padě hry na „ocasáky“, kdy děti běhají 
po tělocvičně a snaží se druhým 
vytáhnout „ocasy“, které mají zastrče-
né vzadu za tepláky. Někteří „odmít-
nou“ opustit palubovku a hrají dál. J. 
Vobejda jemně tahá za nitky spraved-
livého rozhodování. Po individuální 
hře následuje týmová, kdy proti sobě 
„bojují“ červení, modří a žlutí „ocasá-
ci“. Je úžasné sledovat, jak se posiluje 
týmový duch. Děti si fandí, dokonce 
skandují.    

V průběhu her se občas stává, že 
některé dítě například zaskočí rána 
balonem do hlavy, uklouzne a upadne 
při běhu, atd., brekot či stížnosti ale 
neuslyšíte. Přitom mnohdy právě tady 

se rodí obavy řady učitelů, které jim 
brání zapojit se do programu HPN. Jak 
to vnímají v Příbrami? „Bezpečnost je 
podle mě úplně stejná jako při běž-
ném tělocviku,“ vysvětluje P. Kotěšov-
ský, „my s ní problém nemáme. Nelze 
se pořád jenom bát… Mimochodem: 
kdo nikdy neupadl, tak se asi nikdy nic 
nenaučil.“ Doplňuje ho H. Tomášková: 
„Kromě nějakého naraženého prstíku, 
odřeného kolena, pohmožděniny, 
jsme během tří let žádný vážný úraz 
nezaznamenali. Tyhle děti ještě nezna-
jí strach, když mají přelézt švédskou 
bednu, tak to prostě zkusí, ve finále se 
jim nic nestane, ale jsou lidi, kteří by to 
raději nedělali, hlavně z obavy, že k ně-
čemu nemilému dojde…“ J. Vobejda 
míní: „Spíš s nimi cvik riskneme, než 
aby je to nudilo.“

Má program HPN smysl? Až neuvěři-
telně zní zkušenosti pedagogů z praxe, 
čeho všeho lze dosáhnout s jednou 
jedinou hodinou pohybu v týdnu na-
víc… „Za tři roky se už dá vypozorovat 
jakýsi posun v některých disciplínách,“ 
připouští P. Kotěšovský. „Já měl dva 
roky stejnou skupinu a určitý pokrok 
jsem zaznamenal,“ souhlasí J. Vobejda, 
„víc pochopitelně u těch, co třeba 
navštěvují i volejbalový kroužek.“ 

Je nutné ještě k programu HPN cokoliv 
vysvětlovat? – Možná tak trochu z ji-
ného soudku… „Od začátku školního 
roku nemáme informace, co bude 
s HPN dál,“ posteskne si P. Kotěšovský, 
„nicméně doufáme, že v tom, co jsme 
začali, budeme moci pokračovat.“ 

Mgr. Daniela Deusová, 
ředitelka 
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice

1. Do projektu HPN 
navíc jsme se zapojili 
velice rádi, neboť se 
naše škola zaměřuje 
na rozvoj pohybových 
aktivit a dovedností. 
Velmi vítáme projekty, 

které upevňují u žáků kladný vztah ke 
sportu a zvyšují u nich sportovní kondici.

2. S průběhem projektu HPN jsme ve 
škole zatím spokojeni. Kdyby bylo více 
financí a času, rádi bychom do programu 
začlenili více žáků a učitelů. Stávající fi-
nance stačí jen bohužel na jednu skupinu 
žáků.

3. Ohlasy na tento projekt jsou kladné, 
a to nejen od žáků, ale i od rodičů. Po 
každém ukončení sportovního kroužku 
se žáci dychtivě zajímají o další termín 
a o sporty, se kterými se seznámí. Na-
příklad kin-ball je velice oblíbený. Počet 
rodičů, kteří podporují sportovní aktivity 
svých dětí, se snižuje, ale tento projekt by 
mohl odliv zájmu o sport zpomalit. 

Mgr. Petr Došek, 
ředitel  
Základní škola Velvary

1. Proto – abychom 
rozšířili výuku tělesné 
výchovy, abychom 
umožnili dětem více 
pohybu.

2. Vždycky se objeví 
nějaké rezervy – právě ty nás směrují 
k tomu, abychom se zlepšovali. Nicmé-
ně v dané chvíli jsme velmi spokojeni 
s tím, jak projekt běží, zájem je obrovský, 

dochází k převisu požadavků, a bohužel 
je nějaká hranice, kterou prostě nemů-
žeme překročit, ani po stránce finanční, 
ani časové. Ocitáme se tedy v situaci, kdy 
děti by dál chtěly chodit, ale kapacita 
tělocvičny již nestačí.

3. Více méně kladně. I když se občas 
najde rodič, který vám řekne, že jeho 
dítě bolela noha z hodiny tělocviku, 
takové věci se objevují pořád – máte dvě 
strany Gaussovy křivky: na jedné straně 
stojí lidé, kteří budou říkat – my chceme, 
aby se naše děti víc hýbaly, na druhé 
straně jsou rodiče, kteří půjdou úmyslně 
k lékaři, aby přinesli dítěti omluvenku, že 
se nemůže hýbat, protože by se zpotilo. 
V souvislosti s projektem jsme otevřeli 
dokonce dvě hodiny nepovinného voli-
telného předmětu – sportovní příprava, 
kam chodí děti, které se opravdu chtějí 
navíc cíleně hýbat, a tak se připravovat 
k nějakému sportu v duchu antické 
kalokagathie. V podstatě pokračujeme 
čtvrtou a pátou hodinou tělesné výcho-
vy… Pro nejaktivnější dětské sportovní 
nadšence se nám navíc podařilo zajistit 
ve spolupráci s fotbalisty z Bohemians 
Praha 1905 fotbalovou akademii a pod 
vedením České golfové asociace rozjíždí-
me výuku golfu.

Mgr. Bc. Petra Rubáčová, 
ředitelka 
Základní škola Dr. Horáka, Prostějov 

1. Pohybu není nikdy 
dost, název našeho 
ŠVP zní: Škola plná 
pohybu.

2. + 3. Spokojení jsou 
hlavně žáci, rodiče 

i pedagogové, kteří si vedou hodiny po-
hybu po svém, se zaměřením hlavně na 
míčové hry a dovednosti s tím spojené.

Ing. Magda Nogová, 
zástupce statutárního orgánu 
Základní škola Dany a Emila Zátopko-
vých, příspěvková organizace,  Třinec

1. Jako škola se za-
pojujeme do mnoha 
projektů. Je to jedna 
z cest prezentace 
školy. Dalším důvo-
dem byla možnost 
financování kroužků 

HPN z projektu a získání pomůcek pro 
výuku HPN. 

2. Na škole projekt probíhá bez problé-
mů.

3. HPN se těší oblibě u dětí. Učitelé TV si 
pochvalují žáky, kteří prošli loni HPN.

Mgr. Roman Behún, 
ředitel  
Základní škola pod Svatou Horou, 
Příbram 

1. Jsme škola, která 
má motivační název 
svého ŠVP „Škola pro 
zdravý život“. Sporto-
vání a pohyb obecně 
včetně zdravé stravy 
považuji za správnou 

cestu životem, a když se toto spojí ještě 
s kvalitním vzděláním a studiem jazyků, 
je vyhráno. Jsme také Partnerská škola 
Českého volejbalového svazu. Pro žáky 
školy děláme mnohem více: bereme je 
na lyže i kola, organizujeme všesportovní 
zotavovací pobyty i školy v přírodě.

2. S průběhem jsem byl v předchozích 
dvou letech velice spokojen. Problém je 
od září 2017 až dodnes. Chyba ovšem 
není na straně naší školy. Tělocvikáři ve-
doucí HPN svoji práci i letos odvádějí na 
100 %, problém je však v tom, že ji letos 
zatím vykonávají bez finančního ocenění, 
a to nejde do nekonečna. Věřím, že jim 
odměna nakonec bude vyplacena. 

3. Ohlasy ze všech stran – žáci, rodiče 
i učitelé – jsou vesměs kladné. Víme, že 
má od ledna 2018 dojít k určitým změ-
nám v tomto projektu. Snad tyto změny 
budou ku prospěchu všech.

REPORTÁŽ: DĚTI JSOU Z POHYBU NADŠENÉ RÁDI BY DO PROGRAMU 
ZAPOJILI VÍCE ŽÁKŮ

Bc. Jan Vobejda předvádí dětem, kolik cviků se dá s balonem vykouzlit…

Mgr. Pavel Kotěšovský

Mgr. Hana Tomášková

Při praktickém naplňování projektu Hodina pohybu navíc (HPN) hráli významnou 
roli samotní ředitelé a ředitelky základních škol. Záleželo na jejich osvícenosti, zda 
do novinky tzv. půjdou, nebo se jí, z opatrnosti či ze strachu, raději vyhnou. V sou-
časné době již evidujeme stovky statečných škol. Co všechno ovšem se zavedením 
projektu souvisí, na to jsme se zeptali v anketě několika zástupců základních škol. 

1. Proč jste se rozhodli zapojit do projektu HPN? 
2. Jak jste spokojen(a) s dosavadním průběhem projektu? 
3. V jakém duchu vyzněly ohlasy od učitelů, dětí a třeba i rodičů?

Ladislav Kocka Ladislav Kocka
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Národní institut pro další vzdělávání nabízí semináře Hodina pohybu 
navíc ve všech krajích České republiky, a to ve dvou variantách – jedno-
denní kurz a dvoudenní kurz. Jednodenní kurz je určen zejména trenérům 
sportovních škol a učitelům TV na 2. stupni ZŠ. Dvoudenní kurz je určen 
učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům a vychovatelkám školských zařízení, 
učitelům – vedoucím zájmových kroužků a klubů a pedagogům volného času.  
Oba programy se realizují na sportovištích, kde jsou přítomny i děti věkové 
skupiny 6 – 10 let, což je cílová skupina, pro kterou je nová metodika určena. 
Jedná se tedy převážně o praktický seminář, ve kterém jsou všichni účastníci 
aktivně zapojeni. Prezenční část kurzu je následně zakončena e-learningem, 
který obsahuje závěrečný test. Kurz je tedy pojat velmi komplexně a klade 
důraz jak na dovednosti, tak i znalosti. 

V roce 2017 Národní institut pro další vzdělávání nabídnul v celé České 
republice celkem 51 kurzů, kterými již nyní prošlo přes 700 pedagogic-
kých pracovníků. V roce 2018 budou nadále oba druhy seminářů nabíze-
ny v rámci programové nabídky na webových stránkách www.nidv.cz.

 BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

 VZDĚLÁVÁNÍ

 INFORMACE

 KOMUNIKACE

DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE

POMÁHÁME ŠKOLÁM PŘI NAPLŇOVÁNÍ 
STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pomáháme školám  
při začleňování  
dětí/žáků - cizinců

...aby u nás byli  
jako doma

www.cizinci.nidv.cz


