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PROGRAM „KIDS IN MOTION“ PODPORUJE POHYBOVOU AKTIVITU ŠKOLÁKŮ 

Plzeň, 12. 9. 2014 – Katedra tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické Západočeské 
univerzity v Plzni se zapojila do multilaterálního projektu Comenius „Kids in Motion“, který 
podporuje přirozenou pohybovou potřebu dětí. V letošním školním roce se tento program 
pilotně rozběhne na 11. ZŠ v Plzni v Baarově ulici. Experimentální výuky se zúčastní 
vybraná skupina dětí z pátých tříd.  
 
Mnozí evropští odborníci a politici velmi citlivě vnímají rostoucí nárůst obezity u dětí  
a mládeže. U více jak 80 procent všech školáků je fyzická aktivita spojena pouze se školní 
tělesnou výchovou, která svým rozsahem zdaleka neodpovídá doporučení lékařů – jedné 
hodině denně. Podpůrný sportovní program „Kids in Motion“ si klade za úkol tento 
nedostatek vyřešit a podporuje přirozenou pohybovou potřebu dětí v cílené a přesně 
specifikované formě. Žáci ve věku 9–11 let se pod vedením odborně vyškoleného lektora 
seznámí zážitkovou formou s deseti sporty. „Pro děti a mládež je výuka tělesné výchovy na 

školách skvělou příležitostí k získání a rozvoji dovedností, které mohou mít po celý život 

pozitivní dopad na jejich kondici a zdraví,“ uvedl Václav Salcman z katedry tělesné  
a sportovní výchovy. 
 
Program zároveň citlivě vyhodnocuje zvláštní motorické nadání dětí. „Na základě sportovně-

motorických testů, anamnézy a doprovodných vědeckých vyšetření získá každé z dětí písemný 

znalecký posudek, který bude následně prodiskutován i s rodiči,“ dodal Salcman. 
 

 „Kids in Motion“ je dvouletým multilaterálním projektem pěti evropských zemí, 
podporovaný Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání, který odkazuje na 
význam sportu s ohledem na zdravotní a sociální otázky ve společnosti. První setkání 
projektového týmu proběhlo v lednu letošního roku ve španělském Toledu, na přelomu 
března a dubna přivítala evropské odborníky plzeňská katedra tělesné a sportovní výchovy 
Fakulty pedagogické ZČU. Poslední setkání se konalo v červnu ve slovinské Portoroži. Na 
tomto semináři jednal tým účastnící se projektu o konkrétních metodických a didaktických 
problémech, které se týkají samotné aplikace pohybového programu „Kids in Motion“. Od 
září si ho vyzkouší vybraná skupina dětí z plzeňské 11. ZŠ. 


