
 

 

ŠKOLY NA KOLEČKÁCH 

S BRUSLÍKEM 

Popis projektu 

V rámci podpůrných programů „Pohyb do škol a Hodina tělocviku navíc“ a ve spolupráci 
s městem Ostrava jsme pro Vás připravili projekt Školy na kolečkách. Další projekt? Má to vůbec 
smysl? Když to nezkusíme, tak se to nedozvíme. Stále se někde píše o tom, jak je to špatné 
s pohybem dětí, obezitou a vůbec životním stylem. Kam že to ta mladá generace spěje? My to zase 
tak černě nevidíme. Člověk je od přírody hravý a záleží jen na tom, jakou formu hry mu nabídneme. 
Stejně jako dítě propadne tabletu a jiným elektronickým hračkám, může propadnout sportu. Stačí jen 
podnět, impulz. Vesměs se jedná o podnět prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nabídněme 
tedy dětem podnětné prostředí a nechme se překvapit, zda nesklidíme ovoce. 

Stále váháte? Tak jinak, co tím můžete ztratit, zatím nevím. Ale získat se dá mnoho. Celý 
projekt je nastaven na základě interdisciplinarity. Nejedná se o pouhý rozvoj osobnosti v jedné 
oblasti. Děti aktivně prezentují svou kreativitu prostřednictvím svých výtvorů, jsou součástí skupiny, 
zaujímají týmové role, učí se spolupracovat, pracují na společném reálném cíli, který má smysl, 
opakují si zásady bezpečnosti a v samotné podstatě je obsažena myšlenka aktivního trávení volného 
času, aniž by si to uvědomovali. Nepočítaje odměny pro vítěze, pocitu vítězství, ale i přijetí porážky, 
vzbuzení zájmu o inline bruslení a sport celkově. V případě úspěšného projektu se nabízí možnost 
další spolupráce. Pokračováním projektu by mohlo být uspořádání meziškolních závodů v inline 
bruslení, pořádání inline kroužků a kurzů a mnoho dalších aktivit nejen v oblasti inline bruslení. 
Protože samotný sport nestačí, vždy je zapotřebí nějakého příběhu.  

Harmonogram projektu: 

1. Odeslání Přihlášky do projektu nejpozději do 3. 2. 2017 prostřednictvím online přihlášky 
na webových stránkách www.budinline.cz 

2. Návštěva vaší školy našimi instruktory v termínu od 6. 2. – 17. 2. 2017 převážně z řad 
studentů OU, kteří realizují a vedou celý projekt „Školy na kolečkách“ Prezence u třídních 
učitelů. Prezentace v podobě motivujícího workshopu s reálnou ukázkou dovedností a 
bezpečnostním školení našimi instruktory žákům 1. až 5. tříd (požadavky potřebné pro 
realizaci projektu viz níže).  

3. Zpětná vazba žáků v podobě soutěže pro dobrovolníky. Jedná se o vytvoření našeho 
maskota Bruslíka v reálné velikosti spolu se seznamem pravidel chování na bruslích a 
prezentačních materiálů – doba potřebná na tvorbu projektu bude přibližně 3 týdny od 
data prezentace. 

4. Mezní datum pro odevzdání je 3. 3. 2017 (konkrétní datum, místo a čas bude určen po 
vzájemné telefonické domluvě) 

Pravidla soutěže: 

1. Soutěže se může účastnit vždy třída jako celek (platí pro 1. stupeň).  

2. Maximální počet zúčastněných škol je 10 

www.budinline.cz


 

 

3. Za vedení třídních učitelů zpracují soutěžící papírovou verzi prezentace, což obsahuje 
tvorbu plakátu se sloganem, pravidly bezpečnosti a návrhem nového sportu na kolečkách 
a samozřejmě vytvoření našeho maskota Bruslíka v životní velikosti (rozměry plakátu a 
maskota budou upřesněna na samotné přednášce) 

4. Celkové hodnocení se bude skládat z bodování odborné poroty a hlasů veřejnosti. Všichni 
Bruslíci budou vystaveni ve FORUM Nová Karolina, návštěvníci mají možnost 
prostřednictvím internetových stránek www.budinline.cz hlasovat pro svého favorita. 
Hodnotící kritéria odborné poroty budou následující (kreativita, autenticita, dodržení 
rozměrů, stabilita maskota…). Konkrétní kritéria budou upřesněna na přednášce. 

5. Hlasování bude probíhat v termínu od 4. 3. – 22. 3. 2017. Finálové kolo proběhne 
v Trojhalí Karolina, kde zasedne odborná porota a rozdělí body. Po součtu veřejného 
hlasování a bodů odborné poroty budou vyhlášeni vítězové, 3 nejlepší výtvory maskota 
pak zůstanou vystaveny v nákupním centru FORUM Nová Karolina.  

6. Autoři vítězných projektů získají dvouhodinový kurz inline bruslení pro celou třídu 
zdarma u nás v inline parku SAREZA po vzájemné domluvě termínu. Žáci mimo zkušeností 
dostanou také drobné ceny od našich partnerů 

7. Vyhrazujeme si právo provést částečné změny co se týče termínů či organizace 
s předchozím informováním o nich 

Požadavky potřebné pro realizaci projektu: 

1. Návštěva školy či telefonický hovor s krátkou prezentací řediteli či zástupci  

2. Spolupráce třídních učitelů a instruktorů, podpora projektu ještě před jeho začátkem.  

3. Časová dotace max. dvou vyučovací hodin pro realizaci vstupního workshopu 
s prezentací našich instruktorů v období 6. – 17. 2. 2017 

4. Připravená tělocvična s lavičkami pro žáky. V případě většího počtu žáků, než je kapacita 
tělocvičny, bychom popřípadě udělali dvě 45 minutové přednášky 

5. Podpora vybraných žáků účastnících se projektu ze strany učitelů 

6. Registrační poplatek za projekt je 100 Kč/třídu 

7. Registrace do soutěže je zdarma 

 

Mohli bychom zde napsat esej s doporučením o všech možných i nemožných výhodách té které 
pohybové aktivity. Pravděpodobně by ji nikdo nedočetl ani do poloviny. Proto za nás říkám: 

„Dejte dětem co možná nejvíce impulsů k pohybu, ať už se jedná třeba zrovna o inline bruslení 
nebo pouhé procházky v přírodě. Jednoduše dělej, co Tě baví!!!“ 

Tým Buď INline s Bruslíkem 
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