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ÚVODNÍ SLOVO SPORTKLUB KLADNO

1

Vážené členky, členové Sportklubu Kladno,
je nás velká skupina, která vzájemně spolupracuje, za což jsem nesmírně ráda. I v době omezení Covid -19
a opatření, které naše vláda určovala, jsme se snažili, aby se děti hýbaly.
Vždy jsme reagovali na příslušná opatření a v co nejkratší době, tak abychom činnost pro děti obnovili. Tímto
bych chtěla moc poděkovat Denise Sládkové, která s Vámi rodiči a středisky, která máme evidovány pod
Sportklubem, komunikovala.
Bylo fajn vidět děti, které se nám do kurzů vrátily, jak byly šťastné, že se mohou do tělocvičny vrátit.
Jak jsme s dětmi mluvili, chtěla bych poděkovat i Vám rodičům, že jste se snažili dětem jakoukoliv pohybovou
aktivitu, stále připomínat a aktivně s nimi chodit na vycházky, kolo, brusle…... Myslím, že jsme si všichni
uvědomili důležitost pohybové aktivity. Pohybová aktivita, pravidelný režim a trénink je jedním s nástrojů
pro přežití, navíc sport nás posiluje, umíme se postavit překážkám, chovat se fair play, uznat porážku a jít stále
dál.
Kurzy dětí na startu jsou pro mě stále velkým nábojem pozitivní energie a je vidět, že i pro mnoho z Vás, je to
stejné. Vedoucí středisek v několika případech, našli další motivaci pro práci s dětmi a mám radost, že jsem je
dokázala do projektu zapojit.
Doufám, že budeme nadále rozšiřovat počet přidružených středisek, kterým budeme moci pomoci
s vybavením, pro svoji činnost. A zapojit stále více dětí do kurzů, aby vnímaly pohybovou aktivitu, sport, jako
součást svého života. Tímto bych chtěla zmínit, že díky financím z Národní sportovní agentury, je možné
odměnit všechny trenéry, pedagogy, kteří s dětmi pracují a nakoupit nové pomůcky, které děti vedou
ke sportování a rozvoji.
Musím zmínit i spolupracující sportovní kluby, které s námi již dlouhodobě spolupracují nebo se nově do
projektu zapojily. Jsme rádi, že dětem můžeme nabídnout vyzkoušet si další sporty, tak aby se v budoucnu
mohly rozhodnout, který sport je bude bavit a mají k němu pohybové dispozice, což je vlastně hlavním cílem
projektu Děti na startu. Připravit děti se základními pohybovými dovednostmi na sportování
ve specializovaných klubů.
Děkuji všem za práci, trpělivost, toleranci a nekonečnou energii.
Jitka Literová
Předsedkyně Sportklubu Kladno z.s.
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KOMERČNÍ CVIČENÍ

Jsme potěšení velkým zájmem o komerční hodiny DNS, které máme po otevření přihlášek do týdne
obsazené. Vzhledem k zájmu bychom potřebovali více prostor pro otevřené hodiny. Bohužel
ve školách další hodiny k pronájmu nemůžeme sehnat a do sportovních hal je nemožné
se v odpoledních hodinách dostat.
Děti na tréninky chodí velmi rády a vždy se těší na další hodiny. Jednou za 2 měsíce jsou otevřené
hodiny pro rodiče, kteří se mohou podívat, co se děti naučily. V hodinách DNS nám pomáhají trenéři
ze spolupracujících sportovních klubů. V rámci doprovodných programů vypisujeme pro děti i jiné
aktivity, které jsou součástí projektu DNS (zdravé svačiny, zábavné odpoledne s tancem,
jednodenní výlety s pohybovými aktivitami a v loňském roce se uskutečnil i 4 denní sportovní kemp
v areálu letního tábora v Eši u Pacova.
Cvičení probíhá v tělocvičnách ZŠ Amálská a Norská Kladno.
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SPOLUPRÁCE SE SPORTOVNÍMI KLUBY

Florbal - Kanonýři Kladno
Naši elitní mládežničtí trenéři navštěvují celkem
čtyři školy a při lekcích se soustředí na všeobecný
pohybový rozvoj dětí s využitím florbalového
vybavení.
Jako klub silně vnímáme svou společenskou
odpovědnost v rámci regionu a projekt Děti na
startu je v našich očích přesně tím, jak onu roli
plnit. Je základním smyslem našeho poslání
zapálit u dětí lásku ke sportu a jsme rádi, že se to
daří a že již několik desítek dětí si následně florbal
vybralo jako svůj sport č. 1.

Hokej - Rytíři Kladno
O projektu DNS jeho úplném rozsahu jsme se dozvěděli na začátku roku 2022. Uvědomuje
si, že současné generace mají spoustu lákadel k trávení volného času pasivním způsobem,
který významně ovlivňuje vztah dětí k pohybu. Naopak tento projekt vidíme jako skvělý
prostředek či možnost děti rozpohybovat a vytvořit jim všestranné pohybové základy.
Absolvovali jsme s dětmi dvě lekce na ledě jako pilotní část budoucího projektu a byli jsme
velmi spokojení jak s počtem dětí, tak především jejich radosti si vyzkoušet něco nového.
Do budoucna si slibujeme souvislejší spolupráci, která umožní co nejvíce sportovním
nadšencům nahlédnout do prostředí ledního hokeje.
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Tenis - Tenis Academy Maršoun
Tenisová akademie Maršoun spolupracuje s projektem Děti na startu již mnoho let. Projekt
rádi podporujeme hlavně tím, že na pravidelné hodiny posíláme naše trenéry, hlavně
Adama Sembdnera a Marka Sýkoru. Bohužel ne všichni mají štěstí, aby mohli hrát tenis
z různých důvodů, ale díky projektu DNS si to mohou zkusit všichni. Líbí se nám, že se děti
zaměřují na celkovou všestrannost. Děti si mohou zkusit hokej, atletiku, volejbal a mnoho
dalších sportů. Proto jsme i my rádi, že můžeme být součástí všech těchto aktivit. V dnešní
době, kdy nás postihl COVID - 19, je důležité, vést děti k pohybu a myslím si, že projekt DĚTI
NA STARTU se tomu postavil čelem. To hlavně dokazuje plné obsazení hodin. V době, kdy
byla státem omezená kapacita kvůli koronaviru, docházeli děti také k nám na kurty, kde
trénovali v malých skupinkách jen tenis a tak jsme měli možnost ukázat jim více z našeho
sportu. Byla to pro ně alespoň změna, protože do té doby docházeli jen do haly, kde se
věnovali všem sportům v jedné hodině najednou. Jsem rád, že naše spolupráce s DNS
velmi dobře funguje. Na hodinách se snažíme ukázat primárně základní údery. V případě,
že se dětem sport zalíbí tak nás přímo osloví, aby mohli pokračovat dále a rozvíjet
dovednosti v rámci tenisové hry. Dětí, kterým se sport zalíbil a chtěly pokračovat, přišlo
z DNS kolem 20. Toto číslo je pro tenis velkým úspěchem, jelikož se jedná o individuální
sport. Rádi s DNS spolupracujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat
i v dalších sezonách.
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KLUBOVÉ AKCE

1. Bruslení s Rytíři Kladno
V rámci spolupráce se sportovními kluby jsme nově pro děti s Rytíři Kladno zorganizovali
aktivity na ledě, kde si děti mohly vyzkoušet bruslení na ledě. Děti s trenéry Rytířů měly
možnost poprvé vyzkoušet pohyb na ledě. Rodiče nemusely dětem shánět žádné
vybavení, vše bylo možné zapůjčit od pořádajícího oddílu. Od září plánujeme větší
spolupráci v rámci středisek v MŠ, kam budeme směřovat trenéry Rytířů přímo do tréninků
dětí na startu.
Zájem byl opravdu mimořádný a na druhý plánovaný termín, museli Rytíři posílit počet
trenérů. Trenéři byli nadšeni, jak jsou děti z kurzů DNS dobře motoricky připraveni.
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2. Školení nových lektorů DNS
Každoročně se po poradě ředitelů ZŠ a MŠ koná školení nových zájemců o zapojení do
projektu, které Sportklub organizuje ve sportovní hale v Kladně za spolupráce Sportovních
areálů města Kladna.
V loňském roce se rekordně školení zúčastnilo 58 osob. Po školení došlo opět k rozšíření
středisek dětí na startu v mateřských a základních školách, které měli zájem o tuto činnost
přímo v jejich objektech.
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3. Vaření zdravých svačin
Během měsíce března proběhla dvě setkání Dětí na startu, při kterých jsme společně vařili
zdravé svačinky. Prostory nám poskytla 1. ZŠ ve své cvičné kuchyňce, kde jsme měli ideální
zázemí. Materiál k vaření nám poskytl Kaufland a my jsme se mohly s radostí pustit
do vaření.
Zdravé recepty jsme vybrali a zkonzultovali s odborným garantem projektu RNDr. Pavlem
Suchánkem, který je připravil s nutriční poradnou FitBee.
Při otevření kurzu projevili rodiče a děti velký zájem, proto jsme akci opakovali.
Děti se naučily uvařit si toustovou pizzu a banánový dortík. K dispozici měly velké množství
ovoce a zeleniny a mohly zdobit své výtvory dle chuti a fantazie. Nejdříve jsme si vše ukázali
a pak děti krásně pracovaly na svých dobrotách. Dokonce i krájely ostrým nožem a vedly si
velmi dobře.
Jako bonus děti dostaly trička s logem Dětí na startu, porcelánový talíř, na kterém mají
ideální rozvržení příjmu potravin, a navíc svačinový box. V tom si všechny děti i odnesly své
pokrmy na ochutnání pro rodiče.
Děti odcházely s plnými bříšky i boxíky s překvapením pro rodiče. Strávili jsme společně
s trenérkami Bárou Novou, Denisou Sládkovou, Maruškou Valtrovou a vedoucí Sportklubu
Kladno – Jitkou Literovou krásné odpoledne a snad i motivaci a chuť si připravit zdravé
a chutné jídlo samy nebo spolu s rodiči.
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CVIČENÍ VE ŠKOLÁCH
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1. KŠPA Kladno, Holandská 2534
Trenérky: Veronika Burgrová, Renata Vršková
Počet zapojených dětí: 16
Na naší škole je projekt DNS realizován s ohledem na nevelký
prostor v naší tělocvičně pro děti od 1. do 3. ročníku. I přes absenci
místa je naše tělocvična výborně vybavena pomůckami, které lze
při sportovních aktivitách využít. Projekt probíhá v rámci školní
družiny a zároveň je přístupný i jako sportovní kroužek pro děti,
které běžně družinu nenavštěvují.
V případě příznivého počasí využíváme i školní zahradu nebo
hřiště v okolí školy. DNS jsou u nás velice oblíbené, k náplni hodin
nám velice pomáhá metodická podpora a nápady ze školení, které
jsme si mohli aktivně vyzkoušet. Snažíme se hodiny pro děti
připravovat tak, aby je pohyb bavil, naučily se nové věci, aby měly
možnost vyzkoušet si nové věci, nebály se. Zařazujeme míčové
a pohybové hry, koordinační cvičení, atletické prvky, gymnastiku.
Snažíme se hodiny dělat pestré a vždy přijít s něčím novým.

1. ZŠ Amálská Kladno
Na základní škole Amálská Kladno máme Děti na startu v rámci
školní družiny. Kroužek vedou 2 vyškolené vychovatelky. Zapsáno
máme přes 40 dětí. Věnujeme se střídavě atletice, gymnastice,
koordinaci, míčovým hrám. Zařazujeme též tématické hry
a soutěže - Vánoce, Velikonoce, Tři králové, svatý Martin...
Na závěr kurzu pořádáme olympiádu, kde prověříme, co se děti
vše naučily. Děti chodí cvičit rády, snaží se, jsou šikovné, často se
pobavíme, zacvičíme i zasmějeme.
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2. ZŠ a MŠ Kladno
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756
Trenérky: Pavlína Pancová, Markéta Týblová, Martina Vinšová,
Veronika Kračková
Počet zapojených dětí: 53
V našem středisku probíhají sportovní lekce 3x týdně, a to v Po, Út
a Čt od 15. hodin. Naše lekce navštěvují děti od 6 do 8 let. Lekce
probíhají formou skupinového tréninku. Využíváme různá
stanoviště zaměřená na všeobecný pohybový rozvoj koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly u dětí. Hodina je doplněna o zábavné
pohybové a míčové hry.

10. ZŠ Kladno
Základní škola Kladno, C. Boudy 1188
Projektu Děti na startu na ZŠ Cyrila Boudy Kladno se v letošním
roce účastní více než 30 dětí a přijímáme i nově příchozí žáky
v průběhu celého školního roku. Tréninky probíhají v tělocvičně
a v případě příznivého počasí na školním hřišti nebo v sítenském
údolí. Na měsíc květen jsme si pro děti připravili hodinu zdravého
vaření, v rámci které si děti sami připraví zdravou svačinku dle
kuchařky, kterou obdržely při zápisu do kurzu. V tomto měsíci nás
čeká sportovní odpoledne plné her a soutěží. Nebudou chybět
trampolíny a sladká odměna. Rádi bychom poděkovali za
podporu společnosti FISAF.cz, ZŠ Cyrila Boudy Kladno, rodičům
a především dětem, které celý rok poctivě trénují.
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11. ZŠ Kladno
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,
příspěvková organizace
Trenérky: Michaela Kubíková, Klára Ludvichová, Melanie Hozová,
Monika Konvalinková
Počet zapojených dětí: 50
V projektu jsme zapojeni od října 2015, trénují s námi děti z 1.- 3.
tříd. V letošním roce nám s tréninky pomáhají trenéři
z florbalového klubu Kanonýři Kladno. Pro děti je to velmi
příjemné zpestření. Tento úžasný projekt umožňuje dětem si
užívat přirozený pohyb bez posuzování a tlaku na výkon, rozvíjet
dovednosti a učit se spolupráci. Radost mají nejen děti,
ale i trenérky a rodiče.

8.ZŠ a MŠ Vodárenská 2116, Kladno
Mateřská škola a Základní škola Vodárenská 2116 , Kladno
Trenéřky: Lenka Pavlíková, Jana Šourková, Jovana Skrčená, Lucie
Zehlerová, Lenka Košnářová - ZŠ a Iva Hromníková, Karolína
Rottová - MŠ
Počet zapojených dětí v ZŠ: 82 a 43 v MŠ
Nabízíme Děti na startu jako zájmový kroužek pro školní děti 1.-3.
ročníku, děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. Na
tréninky k nám dochází pravidelně i trenér klubu Kanonýrů
Kladno. Kroužek probíhá pravidelně každou středu od 13,30 15,30 hod v tělocvičně naší školy. Každoročně máme o Děti na
startu velký zájem.
V mateřské škole jsou pravidelně zapojeny všechny děti, tréninky
probíhají každý čtvrtek. Děti jsou i zde rozděleny podle věku
na skupiny.
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ZŠ a MŠ Doksy
Základní Škola a Mateřská škola Doksy, Sokolská 230, 273 64 Doksy
Trenérky:
ZŠ: Milena Humlová Marinovič
MŠ: Jana Hahnová
Základní škola Doksy
Na naší škole byl projekt DNS původně realizován formou
sportovního kroužku pro děti od 1. do 4. ročníku ZŠ. Vzhledem
k protiepidemickým opatřením jsme v letošním školním roce
museli udělat organizační změny, a tak v rámci školy výjimečně
cvičí pouze děti z 1. a 2. ročníku.
Před dvěma lety bylo naším přáním, aby se do projektu zapojily
i děti z mateřské školy. A to se nám splnilo. Od letošního roku cvičí
i naši nejmenší.
Máme úžasné podmínky – moderní sportovní hala v areálu školy
a venkovní hřiště na školní zahradě.
Za léta působení naší školy v projektu jsme získali různé moderní
cvičební pomůcky. Obzvlášť si ceníme metodické podpory,
a možnosti pravidelně absolvovat školení, která přinášejí nové
nápady a motivace.
Díky projektu Děti na startu jsme mohli spolupracovat
i s RNDr. Pavlem Suchánkem – odborníkem na výživu. Informace
a recepty v oblasti zdravé výživy využíváme napříč všemi ročníky.
A na závěr jedna z vět, která mluví za vše:
„Paní učitelko, mě ty Děti na startu strašně baví!“
Mateřská škola Doksy
Rok 2021/22 byl (je) prvním rokem spolupráce s Dětmi na startu.
Do kroužku se přihlásilo 30 dětí. Je (bylo) hezké vidět jak během
roku děti získaly nové zkušenosti se sportovní aktivitou a že se
zdokonalují každou lekcí. Některé děti měly ze začátku i strach
z různých činností, ale to se během školního roku změnilo
a na aktivity se těší. Jsme velmi rády když se dětem podaří něco co
neumí (ěly). Smích a radost na každé hodině je ta nejlepší odměna.
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ZŠ a MŠ Libušín
Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
Trenérky v MŠ: Jiřina Šimonovská, Jana Dimová
Trenérky v ZŠ: Bc. Alena Nedbalová, Kamila Kedroňová,
Irena Horová DiS.
Počet zapojených dětí: 20 v MŠ a 15 v ZŠ
Od letošního roku jsme pozměnili trenérskou základnu – jako
nové trenérky ZŠ Libušín působí Irena Horová, Alena Nedbalová,
Kamila Kedroňová. V MŠ Libušín působí původní trenérky Jiřina
Šimonovská a Jana Dimová.
Náš tým provozuje tréninky pro MŠ i ZŠ Libušín v prostorách
tělocvičny a na hřišti ZŠ Libušín u Kladna. Děti na startu MŠ Libušín
se schází pravidelně v úterý a žáci ZŠ Libušín ve čtvrtek. Projekt
DNS nás všechny moc baví. Každý trénink připravujeme s láskou
a péčí tak, aby byl pro děti pohyb zábavou i zdravým návykem.
Nejkrásnější odměnou po tréninku je radost dětí ze sportovních
aktivit, a tato pozitivní energie žene náš tým stále dopředu. Motto
máme stále stejné: “My jsme Děti na startu, máme prima partu!“

Mateřská škola Kačice
Trenérka: Mgr. Šárka Rácová
Mateřská škola v Kačici má v nabídce tři zájmové kroužky a mezi
jeden z nich patří pohybový kroužek Děti na startu. Cvičení
probíhá každou středu od 16:10 v místní sokolovně a je zapsáno
21 dětí ve věku 3-6 let. S dětmi cvičí paní učitelka z MŠ Mgr. Šárka
Rácová. Děti se na cvičení každý týden velice těší. Nejraději cvičí na
gymnastických kruzích, hrají běhací hry, florbal a skáčou na
trampolíně. Pokud počasí dovolí, cvičí i venku na hřišti sokolovny.
Každý měsíc jsou vidět sportovní pokroky dětí. Zdokonalují se
jejich pohybové dovednosti a ovládají rozmanitá sportovní
odvětví.
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Základní škola Kačice
Trenérka: Veronika Hlušičková
Počet zapojených dětí: 19
Ve svém oddílu mám žáky od první třídy do čtvrté. Všichni žáci jsou
pohybově nadaní a děláme celkovou všestrannost. Pokud nám
přeje i počasí, snažíme se být venku na čerstvém vzduchu. Všem
členům je i má hodinka málo, tak uvidíme zda příští školní rok
tento kroužek pro své nadšence neprodloužíme. Jinak strašně
moc děkuji za sebe i za své členy.

Mateřská škola Tuchlovice
Trenérky: Mgr. Dutkovičová Šárka, Bc. Rovná Daniela, Pokorná
Tereza, ( Šťastná Michaela, Pražáková Veronika – střídání ob týden )
Počet zapojených dětí: 30
K DNS využíváme tělocvičnu ZŠ, kde máme možnost využít nářadí
a náčiní ZŠ a pomůcek od Sportklubu Kladno. DNS organizujeme
každý čtvrtek v odpoledních hodinách.

MŠ Na Růžovém poli 2672, MŠ Bulharská 2331
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
Trenérky: Petra Čamková, Eliška Drábková, Martina Kubátová,
Blanka Barancová, Vladimíra Ďurčanská, Karin Horešovská,
Martina Červenková, Tereza Petrová, Hana Müllerová
Počet zapojených dětí: 163 ve věku od 3 do 7 let
Do našeho střediska Děti na startu jsou zapojeny všechny děti
z mateřské školy. Cvičeni probíhá převážně v tělocvičně
ZŠ Ukrajinská, kam s dětmi pravidelně docházíme.
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Mateřská škola Běleč
Trenérka: Petra Škodáková
Počet zapojených dětí: 8
Po téměř roční pauze v loňském školním roce, kdy naše hodiny
Dětí na startu zkomplikovala zčásti epidemiologická situace
a z části nevyhovující technický stav naší “tělocvičny” v KD Běleč,
jsme se opět od října 2021 vrhli na cvičení. Tentokráte jen
v opravdu malém počtu - pouze osmi dětí, ve věku 5-6 let. To nám
však nebránilo si to pořádně užívat. Spíše naopak, nízký počet
nabízel více individuálního přístupu ke všem cvičením. A tak jsme
se věnovali hlavně fyzické přípravě na vstup do základní školy.
V půlce dubna naše cvičení ukončujeme a čas pro něj vyhrazený
střídá předplavecký výcvik. Ale už teď se těšíme na pokračování
v dalším školním roce.

Mateřská škola Nučice
Trenérky: Marcela, Anička, Dana, Monika, Marcela, Lenka, Kačka,
Monika
Počet zapojených dětí: 90
Máme dobrou partu, jsme „Děti na startu“ je sportovní pokřik
našich malých sportovců MŠ při pátečních dopoledních cvičeních
ve sportovní hale v Nučicích. Celá MŠ je od ledna zapojena do
projektu „ Děti na startu“ pod Sportklubem Kladno, celý projekt je
realizován Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz po celé ČR.
A jak náš trénink probíhá?
Společně se rozcvičíme, poté jsou děti rozděleny do 4 skupin,
každá skupina má svého trenéra z řad vyškolených paní učitelek –
forma kruhového tréninku – atletika, gymnastika, míčové
dovednosti, koordinace a motorika, aby se děti naučily všechny
důležité pohybové dovednosti. Děti cvičí podle aktuálních
pohybových schopností a dovedností, jsou pozitivně motivované
a hlavně se radují z pohybu díky obrovskému množství
sportovního nářadí a náčiní, které nám věnoval Sportklub Kladno.
Za všechny naše malé sportovce za spolupráci se Sportklubem
Kladno moc děkujeme.
Děti a paní učitelky MŠ Nučice
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Základní škola Nučice - 1. a 2. třídy
Trenérky: Eva Brožíková, Michaela Brožová
Počet zapojených dětí: 33
Děti na startu 1. a 2. třídy v Nučicích začali v lednu 2022. V současné
době máme v programu 33 dětí a 2 stálé trenéry Evu Brožíkovou
a Michaelu Brožovou. Vypomáhá nám Radka Dzian. Scházíme se
jedenkrát týdně v hale SK Nučice. Do budoucna budeme
o spolupráci žádat sportovní spolky v obci, aby si děti zkusily i jiné
sporty v rámci Dětí na startu. Jsme vděční za tuto možnost pohybu
pro děti.

Základní škola Nučice - 3. třídy
Trenérka: Koudelová Michala
Počet zapojených dětí: 37
Třída 3.B ZŠ Nučice se aktivně zapojila do programu Děti na startu.
Hodiny TV jsou pro děti zábavné a děti se na každou hodinu těší.
Velmi nám daný program pomohl i v ucelení kolektivu. Děkujeme
třídní učitelka Michala Koudelová
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Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Trenérky: Alena Vorbachová, Nikola Voráčková
Počet zapojených dětí: 24
Cvičíme na sále Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích
každé pondělí od 16 do 17 hodin. Děti cvičení baví a těší se na
každý trénink. Ohlasy rodičů jsou pozitivní.
A my trenérky rády vidíme úsměv na tvářích našich malých
sportovců.

Mateřská škola Pchery
Trenérky: Renata Šírková, Lenka Svobodová
Počet zapojených dětí: 32
Tento školní rok jsme se v naší mateřské škole zapojili poprvé
do projektu Děti na startu. Zatím jsme pouze dvě trenérky,
ale protože je o toto cvičení velký zájem, chtěli bychom v příštím
roce zaškolit další trenéry. Děti jsou tímto programem nadšené
a hned ráno, po příchodu do školky hlásí, že dnes mají
„Děti na startu“. Jejich radost a zájem o sport nás velmi těší
a doufáme, že jsme založili tradici, která potrvá i nadále.
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Mateřská škola Řepice
Trenérka: Monika Majerová
Počet zapojených dětí: 9
Před dvěma lety byly „Děti na startu“ v řepickém multifunkčním
sále Ratejna otevřeny s velkou radostí poprvé a v letošním školním
roce jsme se na ně už také velmi těšili. Tentokrát tréninky fungují
přímo pod záštitou naší jednotřídní Mateřské školy Řepice. Každé
úterý se předškoláci těší na to, až odstartujeme naše cvičení
a zažijeme při tom spoustu legrace. Vždy je hezké od dětí slyšet:
„To už končíme? My chceme ještě!“ a vidět, že si pohyb opravdu
užívají a rády se k němu pravidelně vrací. Proto moc děkujeme
Obci Řepice a Sportklubu Kladno, díky nimž se projekt Děti na
startu v naší malé obci podařilo zrealizovat.

Mateřská škola Vodárenská (7.ZŠ)
MŠ Vodárenská Kladno–„PALOUČEK“
Trenérky: Ludmila Krupičková, Ilona Filipová, Iva Bertlová
Do projektu DNS jsme zapojeni od září 2021. Toto cvičení je v naší
MŠ určeno pro předškolní děti a věnujeme se zde všeobecné
pohybové průpravě. Při příznivém počasí probíhá cvičení
na školní zahradě, v opačném případě využíváme 3. třídu, která je
odpoledne volná. Děti jsou ze všech nabízených pohybových
aktivit nadšené a již vidíme veliký pokrok v oblasti jejich
pohybového rozvoje.
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Základní škola Koleč
Trenérka: Lucie Plachá
Počet zapojených dětí: 24
Naši školu navštěvuje 30 žáků, kroužek je určen pro každého
z nich. Máme k dispozici velkou tělocvičnu, vybavenou různým
nářadím a sportovními pomůckami. Děti rády sportují, soutěží,
baví se.

MŠ Plzeňská 3124, Kladno (11.ZŠ)
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438
Trenérky: Marcela Frýdlová, Miloslava Červená a Michaela
Nodlová
Ve školním roce 2021-2022 pokračujeme již čtvrtým rokem
ve cvičení DNS. Naší aktivitu nám překazil Covid-19, ale po
uvolnění opatření se již plně věnujeme pohybovým aktivitám,
které děti moc baví. Je důležité si vše vyzkoušet a někdy překonat
strach. Nejraději mají děti překážkovou dráhu a cvičení s různým
náčiním. Scházíme se každou středu a ke cvičení využíváme třídy
a areál zahrady v naší MŠ.

ZŠ a MŠ Kladno-Švermov, Jiráskova 457
Pracoviště: MŠ Pod Kuklíkem 1711, Kladno
Trenérka: Markéta Machová
Počet dětí: 8
Děti chodí na kroužek DNS velmi rády, domů se vracejí rozesmáté
a na další cvičení se pokaždé těší. Nejraději cvičí na žebřinách
a s míči. Zvyklí jsme si na závěrečné hodnocení každé hodiny,
co bylo nejlepší, v čem je třeba se zlepšovat, či by děti chtěly dělat
příště.
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Základní škola F.L. Čelakovského Strakonice
Na naší škole se ještě před začátkem školního roku 2021/2022
rozhodlo o možnosti zapojení našich, zejména „prvostupňových“
žáků, do projektu „DĚTI NA STARTU“, jimž je primárně určen. Tento
celorepublikový projekt je zaštítěn Českým svazem aerobiku
a fitness FISAF.cz. a umožňuje VŠEM dětem od 4 do 10 let po celé
České republice už několik let cvičit s radostí a bez stresu z výkonů.
Děti tak mají příležitost rozvíjet jejich základní pohybovou
motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a získat základ pro
další pohybovou a sportovní činnost i celoživotní pozitivní vztah k
pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
Zrod střediska „DĚTÍ NA STARTU“ na naší škole a zajištění
odborného proškolení trenérů i instruktorů bylo tedy prvořadým
úkolem, jenž byl splněn prostřednictvím SPORTKLUBU KLADNO,
Z.S. a díky vydatné spolupráci vedení naší školy, navíc se podařilo
získat dotaci od Národní sportovní agentury z výzvy „Podpora
činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ 2021“.
Pod vedením patřičně proškolených trenérek z řad učitelek
a vychovatelek naší školy tak mohou probíhat tréninky v souladu
se všemi„předepsanými“ projektovými pravidly v nově založeném
středisku„DĚTÍ NA STARTU“, přičemž do sportovních aktivit se nám
podařilo zapojit 88 žáků a žákyň, naše děti se tak prostřednictvím
pohybu a sportovních aktivit mohou lépe rozvíjet i radovat z
pohybu i díky nově získaným pomůckám, které nás inspirují a s
radostí je hojně využíváme, přičemž v započaté sportovní činnosti
budeme pokračovat.
Za všechny naše malé sportovce DĚKUJEME všem, kteří „DĚTI NA
STARTU“ uvedli v život na naší škole, zejména pak vedení NAŠÍ
ŠKOLY, vedení SPORTKLUBU KLADNO i RODIČŮM.
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ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany
Projekt Děti na startu nás i děti zde v Základní škole a Mateřské
škola Pod Budčí v Zákolanech moc baví. Děti se těší na každé
cvičení. Mohou vyzkoušet nové pomůcky i aktivity a utváří si
pozitivní vztah ke sportu. (Natálie Hanzlíková)

ZŠ a MŠ Chyňava
Základní škola a Mateřská škola Chyňava
Trenérky: Vladimíra Landová, Iva Šenovská
Počet zapojených dětí: 20 ( první., druhá třída ZŠ)
Projekt DNS v Chyňavské ZŠ probíhá od října roku 2017.
Cvičíme s první a druhou třídou dohromady, proto tento kroužek
slouží i k vytváření vztahů mezi žáky. Je to příležitost vyzkoušet si
pomůcky a aktivity, na které v hodinách TV není čas a prostor. Jsme
malá škola,ale zájem je každý rok velký, což nás moc těší.
K dispozici pro cvičení máme malou tělocvičnu nedaleko školy,
chodíme rádi ven na školní zahradu a na fotbalové hřiště, které
máme také nedaleko naší školy.

Základní škola Oty Pavla Buštěhrad
Trenérky: Eva Juklíčková, Alena Zázvorková, Širín Al Sabahová, Soňa Pokorná
Projekt je u nás v Buštěhradu skvěle rozjetý a děti o něj mají velký zájem. Máme ve skupině děti 1. a 2. třídy,
celkem cca 50 dětí. Všechny trenérky jsme vyškolené a nadále se snažíme v této oblasti vzdělávat. U dětí je
vidět radost z pohybu a jsou patrné i pokroky ve fyzické zdatnosti. Hodinu začínáme vždy zábavnou
rozcvičkou, následuje tanec na naši týmovou písničku, kterou všichni již dobře znají. Pak se děti rozdělí
do družstev a střídají se na připravených stanovištích, kde je rozvíjena pohybová všestrannost. Na konci
hodiny se protáhneme, rozdáme razítka a hurá domů. Děkujeme celému týmu Dětí na startu za podporu
a možnost tuto aktivitu realizovat.
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Mateřská škola - Písnička, Kadaň
Trenérky: Krpenská Ivana, Kalčíková Helena, Hájková Hana
Počet dětí: 19
,,Řekni,jak ti dupou králíci" - moto.
Kdo chce být veselý, ten cvičí s ,,Písničkou". Při cvičení je nám spolu
dobře, užijeme si spoustu legrace a jsme prima parta.

7. ZŠ Kladno
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Trenéři: Mgr. Zuzana Míšková, Ing. Petra Pírková, Mgr. Aleš
Wontroba, Mgr. Karolína Budínská
Počet dětí: 63
Do projektu DNS jsme zapojeni od září 2021. Toto cvičení je v naší
ZŠ určeno pro žáky 1. -3. třídy. Kroužek se věnujeme všeobecné
pohybové průpravě, která dnešním dětem tolik chybí. Přirozený
pohyb se stal vzácností a doba Covidu způsobila u dětí problémy v
koordinaci, stabilitě, rychlosti a obratnosti. To vše se snažíme v
dětech opět probudit, děti jsou ze všech nabízených pohybových
aktivit nadšené a na kroužek se moc těší.
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14. ZŠ Kladno
Ve školním roce 2021/2022 se nám podařilo zapojit do programu
Děti na startu, který spravuje Sportklub Kladno, z. s.
V naší škole se přihlásilo kolem 40 dětí, proto tréninky probíhají
dvakrát v týdnu pro dvě různé skupiny. Trenéry pro hodiny Dětí na
startu se stali naši pedagogičtí pracovníci a v kruhových trénincích
s dětmi cvičí míčové hry, koordinační cviky, základy gymnastiky a
atletiky.
Začátek hodiny probíhá v duchu rozcvičky a zábavné společné
hry. Na závěr hodin si děti nejvíce oblíbily hru “mrkvičky”. V tuto
dobu začíná být pěkné počasí, a proto můžeme s dětmi už i na
venkovní hřiště.
Hodiny plné pohybu děti baví a v průběhu roku cvičenci
i cvičenkyně udělali velmi rychlé pokroky nejen v pohybových
dovednostech, ale i v umění spolupráce.

24

6

CVIČENÍ S ELIŠKOU URBÁŘOVOU

Cvičení probíhá 1x týdně od 16:00 do 17:00. Každá lekce je rozdělena do několika částí - úvodní, kdy
opakujeme stereotypní cvičební sestavu. Prvky postupně pilujeme a zdokonalujeme jejich
provedení. Následuje část hlavní, kterou věnujeme nácviku specifických prvků DNS FIT KID
programu: BROUK, ŽÁBA, KOČKA, MEDVĚD a SLON. Každá pozice má své varianty, které se dají
modifikovat pomůckami. Díky tomu je pohyb pestrý, neustále něčím nový a pro děti zábavný. Ve
třetí části tak trochu odpočíváme prostřednictvím pohybových her. Ve čtvrté části se vracíme ke
specifickým prvkům z první části. Cvičíme je s pomůckami, ve dvojicích, přidáváme básničky. V páté
části opakujeme sestavu ze začátku, tentokrát už s důrazem na kvalitu provedení, pomalé a plynulé
přechody mezi jednotlivými prvky. Na závěr každé lekce si individuálně doplňujeme Cvičebníčky,
naše kamarády s pohybem. Každé dítě dostává informaci, na co a proč si má dát pozor a co může
zlepšit do příště.
Mám obrovskou radost, že se děti zapojily, a že se samy k pravidelnému pohybu vrací. Některé úplně
samy, jiné v doprovodu sourozenců nebo rodičů. Jsem ráda, že jsme zvládli celou úvodní sestavu, že
ji dokáže zacvičit v rychlém sledu několikrát po sobě, a to všechny děti. Líbí se mi, že se děti začínají
více zajímat o své tělo, více jej cítí.
Špatně nevidím nic, určitě ale můžeme zapracovat na kvalitě provedení jednotlivých prvků, tam
máme ještě trošku rezervy :) snažit se zacvičit vždy na 100%, ikdyž jenom trénujeme. Snažit se přijít
na každý trénink s úsměvem a touhou ze sebe vymáčknout maximum.
Zpracovala: Fyzioterapeutka Eliška Urbářová
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NAPSALI O NÁS

7

Děti na startu připravují nejmenší i na speciální sporty

Ani koronavirus nezastavil velký projekt Českého svazu aerobiku, Děti na startu. Kroužek, který si klade za cíl
dostat k základním sportovním dovednostem co nejvíc malých dětí, má snad největší základnu v republice
v Kladně a jeho protagonistky mají jako jeden z cílů i přechod dětí do specializovaných sportovních oddílů.

Dita Kuncová, Nikola Šrobová a Ema Diviš získaly svoje první zlaté medaile. | Foto: Sportklub Kladno

Podle menšího průzkumu pořádajícího Sportklubu Kladno, v němž odpovídalo necelých 160 rodičů, zhruba polovina
dětí (55 %) navštěvuje kromě Dětí na startu i jiný oddíl. Vůbec nejčastěji je to plavání (41%), dále fotbal (20%) a tanec
(16%).
Sportklub vybral i dvě dívky, které navštěvovaly Děti na startu od svých tří roků. Třeba Dita Kuncová, které bude letos
osm roků, navštěvovala tréninky všeobecné sportovní přípravy čtyři roky. Teprve poté si vybrala sport, který jí bude
bavit. Byl to nakonec aerobik a stejnou cestou se vydala rovněž o necelý rok mladší Nikolka Šrobová. Rovněž jejím
sportem se po přípravě v Dětech na startu stal aerobik, a to rovnou ten sportovní.
Že se dívky připravovaly velmi dobře, ukazují výsledky na jejich prvních závodech s klubem MK Kladno. Děvčata při nich
neměla konkurenci a spolu s Emou Diviš vybojovaly zlatou medaili.
Hlavní ambasadorka projektu Děti na startu pro Kladno Jitka Literová je pochopitelně ráda, že si děvčata našla svůj
sport i díky DNS. „Tohle je přesně cíl, ke kterému má projekt Děti na startu směřovat. Nejde jen o získání lásky k pohybu,
ale aby dětem byla představena pestrá škála sportovních aktivit,“ říká Literová, podle níž je každé dítě osobností a samo
si vybere, zda chce soutěžit nebo se jen pohybovat. „Děti na startu rozvíjí pohybové dovednosti, podle kterých se děti
rozhodují, zda budou pokračovat v rekreačním sportu, nebo přejdou do specializovaného sportovního klubu,“ dodala
hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a vedoucí Sportklubu Kladno.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 2021/2022

1492

163

38

registrovaných
sportovců

vyškolených
trenérů

aktivních
sportovišť

769 dívek /723 chlapců

SPORTKLUB KLADNO Z.S.
Karolíny Světlé 2660, Kladno, 272 01
IČO: 27016315
info@sportklub-kladno.cz
+420 777 238 517
www.sportklub-kladno.cz
Facebook: @sportklubkladno
Instagram: @sportklub_kladno
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