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Projekt ČOS pro předškolní děti   

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

 

obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme  

se zvířátky“, který již čtvrtým rokem realizuje Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem 

přijalo MŠMT a Svaz měst a obcí ČR. 

 

V roce 2014 vznikla myšlenka na celoroční projekt pro předškolní děti s hlavním cílem rozvíjet 

jejich pohybové schopnosti. Projekt je stavěn tak, aby umožnil zařazení projektu  

do aktivit, kterými v mateřských školách naplňujete Rámcový vzdělávací program  

pro předškolní vzdělávání.  

 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnil třetí ročník, kterého se zúčastnilo více jak 49 000 

dětí. Projekt prokázal kladný dopad na zvýšení pohybové gramotnosti předškoláků a projevil 

se jako pozitivní motivace pro děti i pedagogy. 

 

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií 

(kategorie 1 věk 3 - 4 roky, kategorie 2 věk 4 - 5 let, kategorie 3 věk 5 - 6 let). Každá věková 

skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních 

příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.  

Pro seznámení s projektem přikládáme k dopisu ukázky z jednotlivých pracovních materiálů 

pro děti i pedagogy. 

 

Čtvrtý ročník projektu, ke kterému Vás tímto zveme, je připraven ke startu od začátku školního 

roku 2019/2020.  

 

Nabízíme Vám vstup do projektu, který může dětem nabídnout další podněty spojené  

se zdravým pohybem.  Rádi bychom podpořili první zájem dětí o aktivní sportování, ale také 

vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění 

jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit  

se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových 

dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let. 

  

Veškeré materiály obdržíte zcela zdarma se začátkem školního roku. Zásilka bude obsahovat 

sešity pro děti, manuál pro pedagogy, plakát do třídy a samolepky k plakátu, samolepky  

na hlavní vchod. 
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Výstupem v projektu bude vyplnění hodnotícího dotazníku (dotazníky z minulých let najdete 

na http://sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti) a zaslání několika fotografií 

s činnostmi spojenými s projektem. 

 

Pro čtvrtý ročník projektu „Cvičíme se zvířátky“ připravujeme jako novinku sportovní 

dopoledne, pro případné zájemce ze zapojených mateřských škol, která se budou konat  

na vybraných místech po celé republice. Na účastníky bude čekat dopolední program 

v tělocvičně, který bude plný zábavy, cvičení a netradičních aktivit, pod vedením zkušených 

sokolských cvičitelů.  

 

Pokud Vás zaujala naše nabídka a budete mít zájem s námi spolupracovat, vyplňte prosím 

online přihlášku a zároveň objednávku materiálů, kterou naleznete na tomto odkazu: 

https://forms.gle/Uhv8mZ1odCcqBhfu6  

 

Po zpracování došlých přihlášek Vás budeme informovat o přesném termínu dodání  

materiálů a způsobu distribuce. 

 

Vyplněné elektronické přihlášky zasílejte nejpozději do 24. 7. 2019. V případě problémů 

s elektronickou přihláškou Vám ráda pomůže koordinátorka projektu Alžběta Kujanová  

na emailové adrese akujanova@sokol.eu nebo na telefonu 257 007 344. 

 

 

 

 

Na spolupráci se těší 

 

 

 

      Ing. Hana Moučková  

      starostka České obce sokolské 

 

 

 

 

Příloha: ukázka materiálů 

 

Projekt je pod záštitou MŠMT a SMOČR a podporován partnery Jipast a.s. a Ondrášovka a.s. 
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