
Návrh koncepce:

SPORTOVNí ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA SPORTOVNí VŠESTRANNOST A ROZVOJ

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTí ŽÁKŮ

Místo:

Základní škola Přerov, U tenisu 4 -
Zpracoval:
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Mgr. Petr Vojáček, ředitel školy



I VSTUPNí PREMISV

Požadavek Rady Města Přerova definovaný v dubnu 2012.

12 let výkonu funkce ředitele školy profilované směrem ke sportovní všestrannosti.

23 let práce na pozici učitele tělesné výchovy ve sportovních třídách zaměřených na rozvoj

mládežnického fotbalu.

o Rok 1974 ZDŠ, Malá Dlážka 4, Přerov

o Rok 1977 ZDŠTrávník, Přerov

o Rok 1982 ZDŠ Kopaniny (dnes zš Za Mlýnem, Přerov)

o Rok 2000 ZŠ U tenisu 4, Přerov, ředitel školy

Jeden rok spolupráce s Klubem sportovní gymnastiky Přerov.

Osobní konzultace s paní Alenou Děrdovou, trenérkou sportovní gymnastiky, držitelkou
licence trenéra I. třídy.

Osobní konzultace s paní Simonou Válkovou, učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník Přerov

a aktivní trenérkou sportovní gymnastiky.

Osobní konzultace s Mgr. Alešem Novákem, učitelem TV, trenérem gymnastiky, mistrem

světa ve šplhu.

Osobní konzultace s Mgr. Jiřím Bubnem Ph.D., vysokoškolským profesorem Tv, katedra

gymnastiky Ftk UP Olomouc.

-
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Gymnastická hala, která skýtá nadstandardní tréninkové podmínky pro rozvoj pohybových

aktivit dětí. Velká tělocvična uzpůsobená výuce sportovních a pohybových her.

I VNITŘNí PODMíNKY ŠKOLY

Charakter vnitřního prostředí školy, výrazná inklinace ke sportovním aktivitám, sport dívek

nevyjímaje.

Konstrukce školního vzdělávacího programu využívající rozšířené výuky tělesné výchovy

na druhém stupni. Jde o koedukované třídy zaměřené na sportovní všestrannost. Sportovní

aktivity a sport jako takový je na škole užíván jako prostředek výchovy.

Škola může nabídnout výrazné rozšíření sportovních činností v dopoledních hodinách.

Jako přijatelná se jeví příprava ve vlastních hodinách tělesné výchovy, v okrajových

či vložených hodinách nepovinného předmětu Pohybové hry. Velmi dobře použitelný je

školní systém zájmových kroužků. Určité podmínky lze vytvářet promyšlenou spoluprací

se školní družinou.

Jistěže by se našly i další možnosti, které by zejména uvítali rodiče těch nejmenších. Děti by

velmi snadno mohly být odváděny přímo z družiny, rodiče by si je klidně mohli přebírat již

po tréninku. Objemová hlediska přípravy by se tedy mohla snadno upravovat na úkor

četnosti a ne délky tréninkových jednotek.

-
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I UČITEL - PEDAGOG VOLNÉHO ČASU - TRENÉR

Základní předpoklad koncepčního posunu. Nemyslím, že by potíže měly být ve věci náboru

a soustředění dětí. Vždyť samotná škola U tenisu zapisuje v posledních letech od 60 do 80

žáků prvních tříd. Na kilometru čtverečním jsou další tři velké školy. Zájem nepochybně

projeví i širší přerovská a okolní veřejnost. Čili představa, že by v jedné první třídě byly

soustředěny děti sportovně orientované, je reálná.

Nadpis tohoto odstavce uvádí tři kategorie pedagogických pracovníků, které v současné době

Zákon o pedagogických pracovnících mimo jiné stanovuje. Jako ideální volbu vidím propojení

všech tří kategorií do jedné osoby. Děti tak nízkého věku nepochybně musí být modelovány

především kvalifikovaným pedagogem. To je opravdu vývojová nezbytnost, bez paní učitelky

to prostě nejde. To, čemu se od nepaměti říká pedagogická elementaristika, tady prostě být

musí. Představa paní učitelky, která by zároveň byla aktivní jako trenérka základních

pohybových dovedností gymnastického charakteru je sama o sobě koncepčně přitažlivá. Ona

by postupně transformovala výuku tělesné výchovy směrem k dalším třídám, pohybová

zdatnost a dovednost by se v základních rysech začala měnit v systémový prvek školy. Právě

z této paní učitelky by se postupně mohl stát pedagog volného času či vedoucí trenér

soustavy tříd. Těžiště její práce by se postupně rozšiřovalo směrem k dalším třídám

a především směrem k tělocvičnám a soutěžím. Znovu podtrhuji, že děti na prvním stupni

potřebují podnětnou osobu, která vnímá jejich psychiku způsobem blízkým mamince. Ti

nejschopnější žáci, by asi postupně pokračovali na vyšší úrovni v gymnastickém oddíle,

na druhém stupni základní školy by asi využili "prostředí" stávajících sportovních tříd. Mimo

jiné zejména sportovní všestrannost, rehabilitace a pohybová relaxace bude právě to,

co budou potřebovat, mají-Ii udržet zájem o sport v dostatečné intenzitě.

Osoba člověka zařazeného do školního tělesa ve smyslu předchozího odstavce by

samozřejmě musela pokrýt ještě další nesnadnou roli. Mám na mysli kontakt na mateřské

školy. Loňský projekt" Gymnastika naproti dětem" byl dobrým počinem, který jednoznačně

mateřinky hodnotily vysoce kladně.

Reálnější zřejmě bude představa trenéra - zaměstnance školy, který bude vstupovat

do tělovýchovných aktivit organizovaných školou (hodiny TV, nepovinné předměty,

kroužky ...), metodicky je dotvářet a hlídat prováděcí správnost, přímo se jich účastnit.

Spolupracující odborník, tvůrce vznikajícího sportovně vzdělávacího systému. Tedy trenér

koordinátor, možná výstižněji pedagog volného času.

Dříve, než přistoupím k zásadním vyjádřením koncepčního charakteru, ocituji několik názorů,

které mě zaujaly z diskuse s paní Děrdovou, výše zmíněnou trenérkou gymnastiky. Považuji

to za důležité pro proces jejich pochopení.

-
Cituji:

"Gymnastika je dnes pro svou náročnost a nutnost individuálního přístupu pedagoga zanedbávána.

Přitom nejlépe ze všech sportů rozvíjí u dětí obratnost. Děti se učí znát své tělo, jeho správné držení,
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rozdíl mezi uvolněním a zpevněním. Učí se také prostorové orientaci, koordinaci pohybu, rozvíjí svou

rychlost, sílu, rovnováhu a spoustu dalších důležitých dovedností. Odborníci tvrdí, že obratnost se

rozvíjí právě nejvíce do 10 let. V tomto čase, mladším školním věku, mohou děti, když jim to
umožníme, získat základy pro úspěšné prosazení se v jakémkoliv druhu sportu. "

.Na začátku je třeba učit děti správnému provedení základních poloh a pohybů. To spolu

s jednoduchými akrobatickými prvky a s důrazem na zrakovou kontrolu jde i skupinově, nicméně

individuální přístup zde sehrává klíčovou roli. Prostě hodiny zaměřené na gymnastickou pohybovou

elementaristiku je vhodné organizovat pro dvě řídící osoby. Lze říct, že je a bude potřebné, aby to

byla paní učitelka a spolupracující trenér."

"Nelze opomíjet cvičení s hudbou. Je pro děti zábavné, rozvíjí vnímání rytmu a cítění vyjádření hudby

pohybem. S hudbou se dají učit různé kroky, jednoduché poskoky, skoky, obraty ..."

"A kterých cílů by měly děti v průběhu prvních dvou či tří let dosáhnout?

Odraz z můstku a jednoduchý přeskok.

Cvičení na nářadí - jednoduché prvky podle metodiky se správným technickým provedením.

Zásady chování v tělocvičně a soužití v kolektivu.

Schopnost soustředěně pozorovat a vnímat jiného cvičícího jedince, registrovat postavení

jednotlivých částí jeho těla v různých fázích cviku. Jinými slovy učit se odzíráním.

Na konci školního roku by se měly děti zúčastnit motivačních soutěží, vnímat závodní atmosféru.

Děti jsou vedeny k vytváření správných pohybových stereotypů, rozvíjena je jejich pohybová paměť.

Za velmi významné je třeba považovat zařazování prvků klasického baletu."

Konec citovaného textu.

Pozn: Výše uvedený citát uznávané osobnosti přerovské gymnastiky víceméně formuluje snahy

budoucího vedení školních dětí směrem bezchybného anatomického a fyziologického vývoje užitím

základních gymnastických prvků. Tady je velmi silně cítit šance pro všechny ostatní sporty, kterým

se v budoucnu dítě může případně věnovat. Toto je zároveň moment, který nepochybně bude velmi

citlivě vnímán rodiči šikovných dětí, kterým je tato šance nabízena.

-
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DOPORUČUJící USTANOVENí, KTERÁJETŘEBA SPLNIT, ABY SEVÝUKA SPORTOVNí VŠESTRANNOSTI
A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTí DALA VTĚLIT DO ŽiVOTA ŠKOLY A ŠKOLNíHO VZDĚLÁVACíHO

PROGRAMU ZŠ PŘEROV, U TENISU 4, KEDNll. 9. 2013.

Připravenost školní budovy a celkovou vybavenost považuji za dostatečnou. Zde spatřuji

obrovskou přidanou hodnotu celého projektu. Mám na mysli plně funkční, nové, moderní

sportoviště bez nutnosti investic v řádu několika let.

Je třeba uvážlivě a přitom bezodkladně řešit personální otázky školy, zejména na postu

ředitele. Zřídit pracovní pozici výše uvedeného pedagogického pracovníka, tj. trenér resp.

pedagog volného času. Předpokládaný úvazek 1,0 představuje mzdovou náročnost

cca 440000,- Kč ročně. Ve spolupráci s katedrami sportovní gymnastiky pedagogických fakult

shánět učitele 1. stupně nebo učitele s aprobací TV s trenérskou licencí pro sportovní

gymnastiku.

Dořešit ustanovení nezávislého správce haly, mzdová náročnost cca 120 000,- Kč ročně.

Připočítat je třeba náklady na úklid ve výši cca 25000,- Kč ročně.

V souvislosti se zateplováním budovy řešit návrhy zlepšené dostupnosti venkovních

sportovišť a to především propojení bloku školní družiny, šaten a bývalého školního pozemku

pro výuku pěstitelských prací. Závažným nedostatkem je špatná dostupnost sociálního

zařízení při pobytu na školním hřišti. S projektovou firmou rozjednána úprava vstupu

přes část dílny pana školníka.

Za budoucí špičkovou outdoorovou oblast školy považovat právě školní pozemek. Jedná

se o ideální oblast pro venkovní cvičení a sportování dětí prvního stupně. Tady by se určitě

vyplatilo investovat do kvalitního venkovního hřiště - sportoviště. Předpoklad

investice řádově jednoho milionu Kč v roce 2014 či 2015.

Pedagogický sbor školy připravovat pro výuku gymnastiky - DVPP pro všechny vyučující

prvního stupně a vyučující tělesné výchovy. V měsících srpen, říjen, březen tohoto školního

roku (podzimní a jarní prázdniny) věnovat jeden den instruktážně - metodické činnosti

jako formě řízeného samostudia. Tento trend učinit v podmínkách školy setrvalým.

Důsledkem jeho existence by se mělo stát uvážlivé přidělování třídnictví ve sportovně

orientovaných třídách. Do budoucna zajistit jeho rozšíření především v oblasti
spolupracujících mateřských škol.

Bezodkladně zahájit výběrový proces pro budoucí zájemce z řad prvňáčků, tj. kontakt

na mateřské školy, sportovní osvěta v řadách rodičů, náborové akce Klubu sportovní

gymnastiky.

-
Uvážlivě a promyšleně tvořit model Sportovní gymnastické akademie. Mám na mysli zařízení

typu sportovně vzdělávacího centra.
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Časová rozhraní pětiletého období - úvodní blok realizace koncepční práce školy U Tenisu

na rozvoji sportovní všestrannosti a pohybových dovedností žáků ve městě Přerově.

Jaro 2012 - zpracování výhledové vize, předložení Radě města k posouzení, zaujmutí

stanoviska z pozice představitelů města.

Léto 2012 - rozpracování základních koncepčních tezí, zapojení odborné gymnastické sféry.

Září 2012 - Konzultační posouzení z pozice pracovníků katedry gymnastiky Fakulty tělesné

kultury Univerzity Palackého Olomouc, zapojení názorů zkušených trenérů gymnastiky.

Kompletovaný materiál předložit Radě města v říjnu 2012.

Listopad 2012 - přijetí zásadních personálních a ekonomických rozhodnutí a to zejména:

s předstihem řešit osobu budoucího ředitele školy, současný ukončí funkční činnost v červnu

2013 (zadávací podmínky konkurzního řízení),

do konce kalendářního roku 2012 vyhlásit konkurz na pedagoga volného času - trenéra. Jeho

nástup zajistit nejpozději k 1.2.2013.

Kvalifikační zadávací podmínky pro konkurzní řízení - trenér:

učitel se vztahem k malým dětem,

aprobovanost pro výuku TV, sportovní zaměření směrem ke gymnastice, trenérská kvalifikace

pro gymnastiku, sebevzdělávací tendence tímto směrem,

organizační schopnosti,

schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování,

ochota pracovat s dětmi navíc, kreativita, flexibilita, nápaditost,

občanská bezúhonnost, mravní kredit,

Leden 2013 - Zahájit výběrovou součinnost s vybranými mateřskými školami, medializovat

záměr města, aktivovat rodičovskou veřejnost. Rozšířit zjišťovací aktivity u zápisu do prvních

tříd. -
Vybrat skupinu 20 pohybově nadaných dětí, rodičům vysvětlit, že pro ně mimo jiné vytváříme

kvalitní výukový program zaměřený na rozvoj pohybových, obratnostních a koordinačních

schopností. Vytvořit základ první sportovně orientované třídy prváčků.
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Září 2013 - zahájení činnosti třídy v rozsahu dimenzí školního vzdělávacího programu.

Normálně učit 2 hod. TV, za přítomnosti paní učitelky a trenéra, dají se zařadit 2 hod.

pohybových her, určitě výborný by byl gymnastický kroužek tak, jak jej organizuje přerovský

Atlas. Největší výhodou je přímé zapojení či blízké napojení na vyučovací dobu.

Supervize projektu.

Supervize odborná, případová - zaměřená na konkrétní případy realizace a naplňování

koncepčních záměrů. Cílem je v tomto případě rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe

vlastní práce vybraného trenéra s cílem zkvalitnit péči o klienta, což je v tomto případě dítě,

žák, potažmo jeho zákonný zástupce. V porovnání s metodickým vedením se zaměřuje více

na osobnost pracovníka, nikoli na "technické" řešení klientova problému.

Supervizní přístupy je třeba uplatnit především v dokončovací fázi koncepce - pracovník

katedry Mgr. Jiří Buben Ph.O., posléze při rozšiřující tvorbě metodických materiálů a jejich

faktické aplikace - paní Děrdová, trenér gymnastiky I. třídy, obrovská praxe. Za velmi

přínosnou považovat případnou spolupráci s katedrou gymnastiky Ftk - výuková praxe

studentů, výpomocné účasti při soustředěních starších dětí, vedoucí zájmových kroužků,

tvorba bakalářských či diplomových prací atp. (fakultativní Zš v Přerově?). Institut supervizora

voblasti sportu nebývá příliš častý. Jeho představu, skutečnou podobu či případnou

ekonomickou zainteresovanost je v tomto okamžiku poměrně těžké odhadnout.

-
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Předkládaný materiál si nečiní nároky na úplnost. Jistě se objeví řada dalších doplňujících

a rozšiřujících myšlenek. Řekněme, že dočítáme něco jako hrubou myšlenkovou koncepční představu,

na které by se dost možná dalo stavět. Tu nejdůležitější myšlenku jsem, ne náhodou, směřoval do vět

posledních.

I ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENí

Spočívá v tom, že bez plné a všestranné podpory města tento projekt nemá šanci na úspěch. Město

Přerov by s ním mělo vystoupit, kvalitně jej prezentovat směrem k přerovské veřejnosti, vypsat

konkurz na obsazení klíčových míst a obsadit je skutečnými profesionály, kteří jej dokáží beze zbytku

uskutečnit. Jsem připraven realizaci projektu poskytnout maximální podporu a stát u jeho zrodu.

V Přerově, dne: 14. září 2012 Mgr. Petr Vojáček, ředitel školy

Doprovodné materiály - přílohy.

Podle mého názoru jde o rozšiřující materiály jejichž význam bude postupně nabíhat

v jednotlivých časových předělech. Jistě zde bude patřit:

Rozsah a náplň práce Pedagoga volného času - trenéra ve třídách 1. stupně zaměřených na

sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností.

Formy spolupráce a součinnosti ZŠ Přerov s mateřskými školami města a okolí.

Výběr pohybově talentovaných dětí předškolního věku.

Doplňující materiál Školního vzdělávacího programu pro I. stupeň školy.

-
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