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DĚTI NA STARTU

• Příklad cvičební hodiny pro děti předškolního a mladšího věku

• Pracovní karty lze využít jako metodickou ukázku k jednotlivým stanovištím

• Způsob organizace cvičební jednotky je závislý na počtu přítomných trenérů a dětí

Poznámka: Tyto pracovní karty jsou určeny, jak pro pedagogy,
tak pro širokou veřejnost, která pracuje s dětmi.

STRUKTURA HODINY:

1. Společná rozcvička

2. Rozdělení dětí na jednotlivá stanoviště
    a cvičení na stanovištích

3. Společné ukončení hodiny s protažením

ROZCVIČENÍ
Rozcvičení může probíhat dvěma způsoby,
vždy záleží na počtu dětí, trenérů, velikost 
tělocvičny a věku dětí.
Rozcvičku vede 1 trenér a asistenti 
trenéra se snaží dětem pomoci, poradit, 
opravit a dbát na správné provedení cviků.

A. Společná rozcvička všech dětí
B. Rozdělení dle věku dětí

Cvičební jednotku připravujeme dle věku 
a pohybových schopností a dovedností dětí.
Doba rozcvičení je dle tréninkové
jednotky 5 - 8 min.

Atletika

3 4

Gymnastika
Motorické 

cvičení
Míčové 

dovednosti
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DĚTI NA STARTU

Chůze po tělocvičně a její varianty: po špičkách, po patách, po vnější a vnitřní 
hraně plosky nohy atd., postupně přecházíme do poskoků, běhů.

Protažení: jogové polohy - kočka, pes, motýlek, kobra atd.

Příklad společného rozcvičení dětí předškolního věku

Motivuje a například zpíváme:
Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, to je moje peřina (krok poskočný - ruce v bok)
Když si smyslím, na ní sednu,
když si smyslím, na ní lehnu (sed a leh na záda)
Travička zelená, to je moje peřina...
Pomůcky: zelená podložka, podsedák...

Básnička vítací:
Dobrý den, dobrý den, (stoj přednožný - chodidlo opřené o patu)

dneska máme krásný den, (kroužíme pažemi)
ruce máme na tleskání,
nohy máme na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska to tu rozjedem!
(dle slovních pokynů cvičíme)

Básnička s poznáváním těla:
Ruce, ruce, ručičky (upažit, vzpažit, upažit, připažit)
mají pěkné prstíčky (postupně spojujeme prsty s palcem),
mají pěkné dlaně (třeme dlaně o sebe),
zatleskáme na ně!

Nohy, nohy, nožičky (skrčit, přednožmo),
od kolínek po špičky (předklon - postupně ukazujeme na kolena 
a na palce u nohou),
houpají se, zvedají, skáčou, dupou (dle slov provádíme pohyby)
běhají (běh v kruhu - oba směry, vpřed, vzad, na místě)
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DĚTI NA STARTU

Cvičení na stanovištích předškolních a školních dětí 

• Švihadla aneb než začneme přeskakovat: manipulace se švihadlem - 
   může být zařazena do rozcvičky, trénink kroužení švihadla, pomalu přecházíme 
   k přeskakování, obtížnost měníme dle pohybových dovedností dětí.   

Cvičení s nataženým švihadlem na zemi:
- chůze, běh, poskok, žabáky kolem švihadla - vpřed, stranou a vzad

Obtížnost můžeme zvýšit s důrazem na zrakové vnímání. Děti sledují obrázky, 
číslice, které trenér ukazuje. Vše provádíme zprava doleva a opačně.

Přeskoky stranou: na délku švihadla, snožmo, po jedné noze
noze, střídáme P,L.

Přeskoky čelem: vpřed, vzad. Obtížnost můžeme zvýšit s důrazem na zrakové 
vnímání. Děti sledují obrázky, číslice, které trenér ukazuje. Dáváme důraz na 
správné provedení odrazu i doskoku přes špičku na patu, nesmí docházet k rotaci 
trupu. Palce, kolena, ramena vpřed.

Přelézání švihadla v různých úrovních a směrech - na zemi, ve dvojici,
ve skupině.

Chůze po švihadle vpřed, vzad, upažit: můžeme cvičit na boso, prsty uchopujeme 
švihadlo, tvoříme obrazce, případně písmena, číslice.

• Doporučujeme švihadla  lanová bez pevných úchytů 2,5 m dlouhá, pokud bude-
   me procvičovat plosku,je u mladších dětí lepší švihadlo nebo lano, které je tenčí, 
   lze používat i nastříhané horolezecké lano.
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ŠVIHLADLO

1

Ploska - na boso, tvoření útvarů, čísel, jmen, chůze po švihadle

1

2
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ŠVIHLADLO

2

Ploska - na boso, tvožení útvarů, čísel, jmen, chůze po švihadle

3

4
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Přeskakujeme

Přeskakování - školka
Podbíhání dlouhého švihadla - samostatně, ve

dvojicích, trojicích...
Točení v kruhu a přeskakování, vázání a proplétání

švihadla do tvarů
Cvičení ve dvojicích se švihadlem

ŠVIHLADLO

3
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ŠVIHLADLO

4

1

2

Složené švihadlo na zemi - 
v různých obrazcích, 
přeskakování, vpřed, 

vzad, stranou

Vytvořený čtverec 
můžeme využít ke skokům
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ŠVIHLADLO

5

1

2

Postupně učíme 
uvolňování zápěstí - 
  švihadlo v různých 

polohách (staticky, v pohybu)
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ŠVIHLADLO

6

Předklony
v širokém stoji rozkročném

(švihadlo udržujeme
stále napnuté)
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ŠVIHLADLO

7

1

 V sedu - protažení dolních 
končetin P, L

2
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CVIČENÍ S TYČÍ

1
- manipulace s tyčí: Dítě drží tyč oběma rukama a nepustí ji.
- předklony, úklony, tyč nad hlavou rovně...
- koordinace: stoj - předpažit - sed - leh na břicho - vzpažit 
  a zpět do stoje
- s písničkou: “Já mám koně....” tyč mezi nohy, běh, poskoky, atd.

- básnička: “Procházíme se chacha, ty a já my dva procházíme 
  se, teď tě držím pravou, teď tě držím levou, teď tě drží obě dvě  
  a procházíme se.” (střídáme úchopy tyče)

- učíme se rozeznávat pravou a levou stranu
- příklad cvičení postřehu (dvojice) - házení a chytání tyče
- překročit P, L - tyč za záda a zpět  - postupně zvyšujeme obtíž-
  nost cvičení přidáváním cviků: sed, tyč
  pod koleny, kolíbka, stoj
- obíhání tyče oběma směry (proudová a štafetová cvičení)
- cvičení ve dvojicích, dřepy, pokus o vis (dva cvičitelé drží tyč)

 
“Já mám koně...”
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CVIČENÍ S TYČÍ

2

koordinační cvičení s tyčí
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CVIČENÍ S TYČÍ

3

koordinační cvičení s tyčí
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CVIČENÍ S TYČÍ
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CVIČENÍ S TYČÍ

5
1

2

3

15



CVIČENÍ S TYČÍ
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ŽEBŘINY

1 1

2

PROTAŽENÍ 17



ŽEBŘINY

2
PROTAŽENÍ1

2

3
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ŽEBŘINY

3

LEZENÍ
nácvik úchopu, posilování paží

1

2
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ŽEBŘINY

4

Kyvadlo

1

2
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KOORDNINAČNÍ CVIČENÍ

1 “Jablíčko” - Koulelo se, koulelo...

1
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OVERBALL - rovnovážné polohy

2 1
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OVERBALL - rovnovážné polohy
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MANIPULACE S MÍČEM

1

1

2

3

4

Rozvoj koordinačních pohybů a rovnováhy
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MANIPULACE S MÍČEM

2
- různé velikosti míčů
- změny poloh a povrchů - adaptace na prostředí
- jednotlivě, ve dvojicích

1

2

3
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MANIPULACE S MÍČEM
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MANIPULACE S MÍČEM
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MANIPULACE S MÍČEM
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MANIPULACE S MÍČEM

6 1
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MANIPULACE S MÍČEM

7 Driblink obouruč

1

2

3 30



MANIPULACE S MÍČEM

8 1

2

Manipulace s míčem s využitím 
koordinačního žebříku
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CVIČENÍ S OBRUČÍ

1
1
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Změna poloh
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CVIČENÍ S OBRUČÍ



4
- samostatně
- ve dvojicích
- ve skupině

1

2
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5
S VYUŽITÍM OBRUČÍ

- nácvik chytání
- nácvik driblinku - obouruč, jednoruč

1

2 36
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LAVIČKA

1
- chůze po špičkách, různými směry, překračování
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LAVIČKA

2

- lezení, plazení, chůze, poskoky (popředu, pozadu)

1
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LAVIČKA

3

- lezení, plazení, chůze, poskoky (popředu, pozadu)

1
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LAVIČKA

4
- lavička - podporová průprava, zpevňování

- přeskakování - na lavičku, přes lavičku

1
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1

- lokomoční pohyby - vpřed, vzad, stranou 
    - lezení, plazení

OBRATNOST

1
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2
OBRATNOST

1
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3
OBRATNOST

“zajíček” - dřep - vzpažit, odrazem DK skok do stoje na rukou skrčmo, zpět
  (pro udržení rovnováhy sledovat konečky prstů - správné postavení hlavy)

1
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Pomůcky

Doporučený základní set cvičebních pomůcek

- lanová švihadla 2,5 m
- obruče průměr 80 cm
- dřevěné tyče 
- koberečky, hadry, prachovky
- míče, overbally, tenisáky, malé hopíky
- parkur
- kužele, kloboučky
- pěnové podložky
- koordinační žebřík



1
ATLETICKÁ PRŮPRAVA 

- zakopávání, předkopávání1
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1
OBRATNOST

- podporová a zpevňovací průprava
- podpor, vzpor, stoj, klek, sed

- posilování hrou

1
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2
OBRATNOST

1
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1
GYMNASTIKA HROU

- posilování a zpevňování není pro děti záživné a motivující, snažíme se 
  dětem nabídnout

  toto cvičení formou hry.
- děti posilují s vlastní váhou těla

- cvičení ve dvojicích či ve skupinách
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1
GYMNASTIKA 

- stoj na žebřinách 

1
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1
KOORDINAČNÍ ŽEBŘÍK

1

2

3

4
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Pravidelná strava
Dítě by mělo jíst nejlépe 5 - 6x za den. 6x zejména v den, kdy sportuje. Časový in-
terval mezi jídly doporučujeme cca 2,5 - 3 hodiny. Stravu poskládáme ze snídaně, 
oběda, dopolední a odpolední svačiny, večeře, případně druhé večeře.

Snídaně 
Den začínáme snídaní kvůli dodání energie a doplnění živin po noční pauze a hla-
dovění. Měla by tvořit 20 - 25 % z celkového denního energetického příjmu. Sou-
částí každé snídaně by měla být bílkovinná potravina (např. jogurt, plátek tvrdého 
sýra, tvarohová pomazánka, drůbeží či vepřová šunka, vajíčko apod.). Určitě nesmí 
chybět ovoce nebo zelenina. K pití nemusí být teplý nápoj, ale je třeba myslet na 
dostatečný příjem kvalitních tekutin, možné je i mléko. Nedostatek tekutin během 
dne může způsobit bolesti hlavy, únavu, malátnost, nepozornost a může mít za 
následek i zhoršené studijní výsledky dětí. 

Dopolední svačina
Dopolední svačina by měla obsahovat 10 - 15 % celkové denní energie. Vhodné je 
pečivo (pro děti starší deseti let může být i celozrnné) např. s kvalitní pomazánkou 
nebo potřené kvalitním máslem či rostlinným tukem, navíc obložené plátkem sýra 
a zeleninou. Součástí dopolední svačiny by měla být opět zelenina nebo ovoce. 
Důležité je nezapomínat na dostatek tekutin. 

Oběd
Oběd by měl tvořit 30 - 35 % z celkového denního energetického příjmu. Větší 
množství energie, kterou děti přijmou v dopoledních hodinách, stačí organizmus 
zpracovat snadněji než ve druhé polovině dne, kdy již většinou dítě není tolik aktivní. 
Velmi důležité je, aby obědy byly dostatečně pestré. Kvalitní polévka je nejen zdro-
jem tekutin, ale i dalších živin jako jsou minerální látky, vláknina nebo vitamíny. 
Často nejvhodnějším obědem je oběd ve školní jídelně. Dnes již víme, že pokud se
děti stravují ve školní jídelně, tak bývají štíhlejší.

Odpolední svačina
Odpolední svačina by měla tvořit cca 10 % z celkového denního energetického 
příjmu. Pokud se děti odpoledne nevěnují žádnému sportu nebo kroužku, bude je-
jich potřeba energie nižší, než u dětí aktivně sportujících. Sportujícím dětem je 
možné před cvičením připravit svačinu typu: jogurt s ovocem, ovoce s müsli tyčinkou 
apod. Po cvičení je ideální svačina s vyšším podílem komplexních sacharidů 
(např. pečivo, zelenina, méně sladké ovoce) doplněná kvalitním zdrojem živočišných 
bílkovin (tvarohová pomazánka, pomazánkové máslo, tvrdý sýr, kvalitní šunka, 
případně jogurt). Pro děti, které nesportují, by měla být odpolední svačina méně 
energeticky vydatná. Stačí jen kelímek jogurtu.

ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY DĚTÍ



Večeře
Večeře by měla tvořit 15 - 20 % z celkové denní energie. Důležité je, aby děti jedly 
nejpozději 2,5-3 hodiny před tím, než jdou spát. Pozdější konzumace jídel může
 u dětí způsobit pocity těžkosti, až nevolnost a potíže s usínáním. Dalším problémem 
pozdních večeří je také to, že organizmus nestačí přijatou energii zpracovat a bude
ji ukládat do zásob. Večeře nemusí být teplá, ale měla by být pestrá. Pokud se dítě 
stravuje pravidelně, má teplý oběd, může být večeře studená. Je vhodné připravit 
dostatek zeleniny a bílkovin. Menší podíl by mělo tvořit pečivo a ovoce. Vhodný je 
zeleninový salát s pečivem (u starších dětí možno celozrnným), kousky kuřecího 
masa, kousky krůtího masa, plátek kuřecího nebo krůtího masa, pečená či dušená 
ryba, dvě vajíčka apod., to vše s dostatkem zeleniny. Zcela nevhodné jsou sladkosti 
a sladké pokrmy, knedlíky, tučná a smažená jídla atp. Tato strava může způsobit 
nejen zažívací potíže, ale nemá ani potřebnou biologickou hodnotu. Navíc podporuje 
ukládání tuku a tato jídla způsobují nadváhu nebo dokonce obezitu.

Druhá večeře
Je určena především pohybově aktivním dětem nebo také dětem s nízkou, ale pozor, 
i vysokou tělesnou hmotností. Podává se jako menší porce jídla po večeři, zejména 
pokud byla večeře dříve. Šesté jídlo dne nemusí být jen druhá večeře. Může se 
jednat i o druhou odpolední svačinu, pokud mezi obědem a večeří uplyne delší ča-
sový úsek nebo proběhla sportovní aktivita. Ke druhé večeři doporučujeme nesla-
zené mléčné výrobky nejlépe tvarohového typu – tvaroh, Cottage, tvaroh s trochou 
kysané smetany nebo jogurtu a k tomu kousek ovoce, nejlépe bobulovin, je možné 
použít i tvrdý sýr.

Vyvážený jídelníček 

Jídelníček pro děti 7–10 let  
Snídaně: cornflakes s mlékem, banán, čaj 
Přesnídávka: chléb s máslem nebo florou, šunka nejvyšší jakosti, jablko
Oběd: polévka zeleninová, kuře na česneku s rýží, rajčatový salát, sklenice 
100% pomerančového džusu ředěného vodou
Svačina: jogurt s ovocem a rohlíkem, čaj 
Večeře: plátek slunečnicového chleba s tvarohovou pomazánkou, tvrdým 
sýrem, obložený ředkvičkami
II. večeře: Půlka vaničky tvarohu s dvěma lžičkami borůvek a dvěma lžičkami 
jogurtu, rozmixovat

Energie: 7 507,5 kJ
Bílkoviny: 60 g 
Sacharidy: 251 g
Tuky: 62 g 

ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY DĚTÍ



Zásady stravování predškolních detí a detí mladšího školního veku

Deti mezi ctvrtým až desátým, prípadne dvanáctým, rokem rostou pomalu. Potreba 
živin i ostatních látek na jednotku hmotnosti se postupne mírne snižuje. Prestože 
rostou, jejich celodenní aktivita s prechodem ze školky do školních lavic klesá, více 
sedí. 
Deti mladšího školního veku potrebují k zajištení svého primereného rustu a vývoje 
asi 1 800 kcal/den = 7 500 kJ/den. Tato energetická potreba je pouze asi o 200 kcal 
(asi o 850 kJ) vyšší než pro deti predškolního veku.
Docházka detí do školy vede k rade zmen v živote celé rodiny, ty se promítají i do 
stravovacích návyku. Ranní spech nesvedcí príprave a zejména konzumaci snídane. 
Nekteré deti nemusí mít ihned po probuzení hlad a snídani nevyžadují. Na rozdíl od 
cásti dospelých, kterí si po príchodu do práce uvarí kávu a neco snedí, jsou školní 
deti odkázány až na dopolední svacinu. Výuka a s ní související povinnosti vedou 
ke zvýšené psychické záteži dítete, mohou se objevovat i stresové okamžiky. Ne-
dostatecný príjem potravy navozuje poruchy pozornosti, zvyšuje únavu. Proto detem 
dávejte dve svaciny, jednu na malou prestávku jako náhradu snídane, druhou velkou 
svacinu na velkou prestávku. 
Obdobne pusobí nedostatecný príjem tekutin. Pres noc deti vetšinou nepijí. Absence 
pitného režimu pri snídani nedostatek tekutin ješte prohlubuje a deti pak mohou mít 
problémy ve škole ne proto, že se špatne pripravily, ale proto, že jejich organizmus 
není „v optimální forme“. Školní deti by tedy mely mít dostatek prostoru pro ranní 
príjem potravy i tekutin a mely by být vybaveny z domova svacinou vcetne nápoju. 
Stací voda se štávou, ale hlavne nezapomínat, nevhodné jsou naopak preslazené 
kupované nápoje.
Obed deti dostávají ve školních jídelnách, nebo nekdy až opoždene po návratu 
domu. Dostupnost školního stravování je díky dlouhodobým tradicím vcelku dosta-
cující. Problémem však muže být to, že nekteré deti mají tendenci do školní jídelny 
nedocházet, o cemž rodice vetšinou nevedí. Príprava odpolední svaciny a vecere 
by mela být opet záležitostí celé rodiny. Urcité nebezpecí vyplývá ze zjednodušová-
ní výberu potravin - v nekterých rodinách se muže napríklad objevit nadbytek uze-
nin, nedostatek zeleniny, ovoce, mlécných výrobku apod.
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Stravovací zvyklosti ve skutecnosti

Pruzkum stravovacích zvyklostí školáku byl zorganizován ve 14 školách. Z každého 
regionu Ceské republiky byla vybrána jedna základní škola a v ní proverena jedna 
2. a jedna 6. trída. Prostrednictvím dotazníku, které vyplnovali rodice detí 2. tríd, 
byly zjištovány stravovací návyky celé rodiny: zda si rodice myslí, že mají kontrolu 
nad tím, co jejich díte za den sní a vypije, zda ráno pred odchodem do školy díte 
snídá, kolik hodin týdne venuje sportu, jestli svací atd. S detmi 6. tríd byl na míste
vyplnen dotazník týkající se jejich stravovacích návyku. 

Nekterá zjištení pruzkumu:

• 50 % detí z 2. tríd melo ke svacine neco sladkého
• Zeleninu jako soucást svaciny melo 9 % detí
• Podíl slazených limonád ciní u malých detí 14 % 
• Celkem 130 z 320 malých detí doma nesnídá nebo jen nekdy 
• 22 % žáku 2. a 38 % žáku 6. tríd se ve školní jídelne nestravují vubec 
  nebo jen obcas, pres 80 % dotázaných rodicu uvedlo, že nemají možnost 
  ovlivnit jídelnícek školních jídelen, školní jídelna komunikuje s rodici 
  v pouhých 14 % prípadu 
• 36 % detí 6. tríd nekdy doma snídá, 12 % ráno doma nesnídá vubec, 
  ve škole 
  nesvací vubec nebo jenom nekdy 23 % detí
• 33 % detí 6. tríd se venuje telocviku dve hodiny týdne, což je minimum 
  odpovídající povinným hodinám na škole 
• Slazené limonády ve škole pije pres 40 % detí; jednoznacne nejoblíbe-
  nejšími nápoji jsou nápoje s vysokým obsahem cukru 
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