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GYMNASTICKÁ PRÙPRAVA
PARKOUR, JOGA
ÚPOLOVÁ PØÍPRAVA
JUDO, SOUBOJE
ZÁKLADY ATLETIKY
SKOKY, BÌHY, PØEKÁŽKY
MÍÈOVÉ ZÁKLADY
BASKETBAL, FLORBAL
KOPANÁ, TEE-BALL
SOUTÌŽE, HRY
KOMPENZAÈNÍ CVIÈENÍ
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DĚTSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA  

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
,,Sportovní  všestrannost a přehled  je pro zdravý vývoj potřeba budovat již od útlého věku” 
Sportovní program, který zahrnuje aktivní sportovní výuku ve Vaší mateřské škole profesionálním 
lektorem. Cílem je nabídnout dětem ucelenou škálu základních sportovních činností. Zaměřujeme se 
na zážitkovou formu trénování, jednotky nestavíme na posuzování výkonnosti účastníků. 
Předpokládáme u dětí vytvoření všeobecného pohybového základu, na který si každé dítě bude 
stavět další sportovní dráhu. 
 
Základní informace: 
Pro děti 5-6 let je součástí programu vytvoření SPORTOVNÍ DIAGNOSTIKY. Pomocí jednoduchých 
testů odhalíme fyzické a sportovní předpoklady a na základě toho dokážeme doporučit ideální 
spektrum sportů, pro které má dítě předpoklady. Testování je formou zábavných cvičení zaměřených 
na rychlost, vytrvalost, síla, výbušnost, somatotyp, koordinace, rovnováha a další. Každý jedinec je 
hodnocen individuálně a jeho výsledky jsou porovnávány s nároky jednotlivých sportovních odvětví. 
 
Hlavní cíl: 
Všestranný sportovní vývoj. 
Vytvoření kladného přístupu ke sportu. 
Sestavení sportovní diagnostiky u každého dítěte. 
Zdravotní, rehabilitační a kompenzační cvičení. 
Budování týmového ducha a fair-play. 
 
Obsahuje: 
Podzimní blok (venku/v místnosti): 
Tým    Seznamovací, pohybové, sportovní a týmové hry a soutěže 
Akrobat   Základy gymnastiky, parkuru a dětská jóga 
Zimní blok (v místnosti): 
Fair-play   Týmové, skupinové, postřehové hry a soutěže 
Bojovník   Úpolové souboje a soutěže, pády, judo, kickbox 
Jarní blok (venku): 
Atlet    Běhy, skok do dálky, do výšky, hody, hry a soutěže 
Hráč    Basketbal, florbal, kopaná, volejbal, pálkovací hry 
Průběžně jsou zařazovány cviky na zpevňování a stabilizaci postavy, protahovací a posilovací cviky. 
 
Zaměření:  chlapci a děvčata od 4 - 6 let 
Místo:   vybrané MŠ v Hradci Králové 
Průběh: lekce trvá 60 minut, jeden blok probíhá po dobu tří měsíců (14-15 lekcí) 
Datum a čas:  Dle dojednaných podmínek na MŠ (viz termíny) 
Cena:   800 Kč/blok/účastník (platba zákonným zástupcem) nejsme plátci DPH 
   8000 Kč/blok (platba organizací) nejsme plátci DPH    
Pořadatel:  Dětská sportovní akademie, s.r.o. 
Kontakt:  Bc. Kateřina Zavázalová + 420 775 696 926 

info@detskasportovniakademie.cz 
 

Potřebné vybavení: 
Účastník musí mít vhodný sportovní oděv a obuv. Na konkrétní sporty zapůjčíme účastníkům veškeré 
potřebné sportovní vybavení (florbalová hůl + míček, basketbalový míč,…). Doporučujeme zabezpečení 
vlastního pitného režimu, v průběhu tréninku jsou zachovávány pauzy na občerstvení. 
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