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PROJEKT PRO ROZVOJ 
 POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI  
DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 A PROPAGACE SPORTU
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Pohyb detem
do každé  

rodiny

Každé dítě by mělo mít příležitost osvojit 
si základní pohybové dovednosti a získat 
pozitivní zkušenost s pohybem jako 
takovým. Tyto příležitosti by mu měla 
poskytnout jak rodina, tak vzdělávací 
systém na základě dostupných 
edukativních programů. Právě program 
pohybové gramotnosti má ambici toto 
naplnit. 
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O projektu Akreditace MŠMT

Projekt pohybové gramotnosti vznikl jako 
reakce na zhoršující se stav pohybových aktivit 
dětí a mládeže v dnešním on-line světě.

Formou celorepublikové vzdělávací a pohybové roadshow 
chce ukázat laické i odborné veřejnosti, jak je možné vést děti zábavnou 
a nenásilnou formou k základním pohybovým dovednostem.

Sportima na tomto projektu spolupracuje s Akademií Rinosport,  
která samotný program pohybové gramotnosti vyvinula a získala pro něj 
akreditaci MŠMT. Tato akademie také zaštiťuje školení pro rodiče, 
učitele a připravuje zkušené a kvalifikované trenéry, kteří program prezentují 
v rámci celé ČR. 



Naše cíle
Přivést k pohybu a následně sportu co největší počet 
předškolních dětí

Vytvořit pozitivní zkušenost a podpořit zájem dětí 
formou zábavné a bezpečné aktivity

Srozumitelnou formou vzdělávat rodiče, učitele a trenéry

Zapojit do programu úspěšné sportovce, kteří budou 
pro děti sportovním vzorem a motivací

Navázat a prohlubovat spolupráci s místními autoritami, 
institucemi a firmami, které mohou daný projekt podpořit
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Program je určen pro všechny, kdo mají zájem 
podporovat děti v osvojování si zdravého 
přístupu k pohybu.

Spolu to dokážeme

Jedná se tedy především  
o rodiče, učitele a trenéry dětí, 
zapojit se ale může jak laická,  
tak odborná veřejnost.

Samotný cvičební program je pak 
zaměřen hlavně na děti předškolního 
věku, kde vidíme největší dopad  
na jejich další psychomotorický vývoj  
a celkové nastavení.



Program pohybové gramotnosti dětí a mládeže se opírá o tři základní pilíře, 
kterými jsou dětská gymnastika, atletika a inkluzivní kolektivní sporty.  
Jednou ze zásad je spojení edukace a zábavy, kdy je potřeba držet se zásady 4F. 

Program přináší speciálně vyvinuté moderní, 
bezpečné a atraktivní vybavení, nové metodiky  
a systém školení. Byl připraven ve spolupráci  
s řadou významných tělovýchovných a sportovních 
organizací.

Metodika  
výukového programu

Bezpecné 
a atraktivní
vybavení

Tři základní pilíře

Gymnastika  |  Atletika  |  Inkluzivní kolektivní sporty Zábava | Zdatnost | Pohybové základy 

pohybové základy (Good Fundamentals) 
přátelství (Friendship).  
zábava (Have Fun), 
zdatnost (Gain Fitness)4F
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MINI

Nabízené varianty
•	 prezentace programu přímo v prostorách MŠ, ZŠ 

a dalších institucí
•	 zajištění cvičebních pomůcek i veškerého dalšího nutného 

vybavení
•	 zajištění trenérů a školitelů, kteří cvičí přímo  

s přítomnými dětmi

•	 uspořádání samostatné, i vícedenní akce, 
která prezentuje program pohybové 
gramotnosti

•	 zajištění cvičebních pomůcek i veškerého 
dalšího nutného vybavení

•	 zajištění trenérů a školitelů
•	 zajištění dětských sportovců, kteří daný 

program prezentují
•	 zajištění zviditelnění akce
•	 zajištění seminářů pro širokou i odbornou 

veřejnost
•	 zajištění doprovodných aktivit – exhibice 

úspěšných sportovců, organizace 
doprovodných zápasů a turnajůwww.sportima.eu

REALIZACE
Program pohybové gramotnosti je možné 
realizovat kdekoliv v rámci celé České republiky.

Program může být prezentován jak v samotných školkách  
a školách (varianta MINI) v rámci jiných sportovních akcí 
(varianta MIDI) až po uspořádání samostatné sportovní,  
i vícedenní akce (varianta MAXI).

MAXI

Realizováno: MŠ Jilemnice (září 2020), semináře pro učitelky MŠ

MIDI

•	 prezentace programu v rámci jiných sportovních 
akcí (např. turnaje, závody, veletrhy)

•	 zajištění cvičebních pomůcek i veškerého dalšího 
 nutného vybavení

•	 zajištění trenérů a školitelů
•	 zajištění dětských sportovců, kteří program prezentují
•	 zajištění zviditelnění akce

Realizováno: sportovní show A-STYL (2020), 
překážkový závod Bedřichovský Bastard (2020)

Realizováno: Sportima Jablonec n.N. (2019), 
Sportima Plzeň (2020), Sportima Teplice (2020)



SPORTIMA jede 

Plánované a již realizované akce

Varianta MAXI (náměstí, velké haly,…)

Praha
Václavské náměstí

Brno
Brněnské Výstaviště

Plzen
Náměstí Republiky

Liberec
Sport Park Liberec

Sportima již představila pohybovou gramotnost  
v rámci sportovních akcí, které sama produkovala  
a realizovala.

2018 Sportima Cup - Brno - Brněnské výstaviště
2019 Global Goals - Praha - Václavské náměstí 
2019 Sportima Cup - Jablonec nad Nisou - Městská hala
2020 Sportima Cup - Liberec - Sport Park Liberec 
2020 Sportima Cup - Teplice - Sportovní hala Teplice 
2020 Plzeňský City Cup - Plzeň - Náměstí republiky 

INDOOR | OUTDOOR 

Varianta MIDI (tělocvičny, součást akcí,…)



Společnost SPORTIMA nabízí marketingovou a produkční 
spolupráci v oblasti vzdělávání, sportu a eventové produkce.  
Navazuje na více jak 20 leté zkušenosti s pořádáním 
sportovních a společenských akcí.

SPORTIMA

SPORTIMA má za cíl zapojit děti, 
rodiny a obchodní partnery v rámci 
společenské odpovědnosti  
do projektů spojených s mládeží, 
hlavně v oblasti pohybových  
a sportovních aktivit, vše atraktivní 
a srozumitelnou formou.

MISTROVSTVÍ SVĚTA AGILITY 
500 účastníků ze 43 zemí světa | 12 000 diváků | Liberec

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
4 500 účastníků z celé ČR | 6 000 diváků | Liberec

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
VE FREESTYLE FOTBALE
408 účastníků z 54 zemí světa 
již 7. ročník | 2 000 diváků | Praha 
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Spolecne s Vámi
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SPORTIMA 
areál Sport Park Liberec

Jeronýmova 570/22  
460 07 Liberec
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