
Sportovní projekt pro školy



Hlavní cíl: Rozhýbat co nejvíce dětí

Sekundární cíle:

• Doporučit dětem sport, pro který mají talent (pokud ho vyzkouší a 
půjde jim, měl by je i bavit a déle u něj vydrží)

• Vést děti k pohybové všestrannosti

• Podpořit zájem o sport jako zábavu
• Setkáním se známými sportovci

• Zlepšením sportovního vybavení ve škole

Cíle projektu



Sazka Olympijský víceboj

• Olympijský diplom

• Olympijský odznak

V rámci Olympijského diplomu zjišťujeme, pro jaké sporty mají žáci 
předpoklady. Doporučujeme jim dle toho sportovní kluby v okolí, kam 
by je rodiče mohli přihlásit.

V Olympijském odznaku rozvíjíme u dětí všestrannost. Navazujeme na 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů, který založil Robert Změlík s 
Romanem Šebrlem.

Dvě části projektu



Jak to funguje:
- Žáci v průběhu roku na hodinách tělesné výchovy splní 8 disciplín a jejich 

výsledky učitel zaznamená na webu projektu
- Na konci školního roku obdrží každý žák Olympijský diplom s přehledem 

svých výsledků a doporučené sporty, které by ho na základě jeho nejsilnější 
schopnosti mohly bavit a mají pro ně vlohy

- Díky webu Sportvokoli.cz pak rodič i snadno zjistí, kde v okolí bydliště se 
nachází kluby s doporučenými sporty

Pro koho je určený:
- Testování sportovních předpokladů se doporučuje především žákům na 

1. stupni, zapojit se však můžou i starší žáci
- Olympijský diplom není o soutěživosti
- Zapojit se může celá škola, jedna třída nebo i jednotlivci

OLYMPIJSKÝ DIPLOM
Testování sportovních předpokladů



Disciplíny:

1. Hluboký předklon (ohebnost)
2. T-běh (hbitost, koordinace)
3. Zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost)
4. Postoj čápa (rovnováha)
5. Sprint 60 m (rychlost)
6. Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň) (běžecká vytrvalost)
7. Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň) 

(výbušnost, koordinace)
8. Hod basketbalovým míčem (výbušná síla)

U Olympijského diplomu stačí s dětmi disciplíny absolvovat jednou za školní rok.

OLYMPIJSKÝ DIPLOM
Testování sportovních předpokladů



Jak to funguje:
- Žáci v průběhu roku plní 10 disciplín a jejich výsledky učitel zaznamená 

na webu projektu
- Na základě zlepšování výkonů mohou postupně získat bronzový, 

stříbrný, zlatý nebo diamantovaný odznak
- Na konci školního roku obdrží žáci přehled svých výkonů, dosažených 

bodů v každé splněné disciplíně a kolik jim chybí do další úrovně 
odznaku. 

Pro koho je určený:
- Pro všechny žáky, kteří chtějí rozvíjet svou sportovní všestrannost a 

díky tomu se i zlepšit ve sportu, kterému se věnují
- Zapojit se může celá škola, jedna třída nebo i jednotlivci
- Tabulky jsou i pro dospělé (do 100 let)

OLYMPIJSKÝ ODZNAK
Všestrannost a motivace ke zlepšování



Disciplíny (10 z 12 disciplín):

1. Sprint 60 m
2. Skok daleký z rozběhu
3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
6. Trojskok snožmo z místa
7. Kliky po dobu 2 minut
8. Leh-sedy
9. Hod míčkem 150g 
10. a) Běh na 1 000 m 

b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut 
c) Plavání po dobu 2 minut 

U Olympijského odznaku by děti měly disciplíny absolvovat za školní rok 
vícekrát, aby se mohly zlepšovat.

OLYMPIJSKÝ ODZNAK
Všestrannost a motivace ke zlepšování



Celorepubliková soutěž pro nejvšestrannější děti 
v druhé polovině školního roku:

Školy mohou nominovat jednotlivce (až 16) a družstvo (1), aby 
reprezentovali školu na okresních kolech Sazka Olympijského víceboje.

Z nich se mohou kvalifikovat do krajských kol.

Ti nejlepší se probojují do republikového finále s účastí desítek 
olympioniků (aktivních sportovců i legend členů Českého klubu 
olympioniků) a zažijí unikátní atmosféru velké sportovní akce.

Republikové finále se koná v září, ukončuje tedy minulý ročník 
a zároveň de facto startuje nový.

A jak vypadalo loňské republikové finále?

OLYMPIJSKÝ ODZNAK
Všestrannost a motivace ke zlepšování

https://youtu.be/ealYbM0ZObg


Sazka Olympijský víceboj by nemohl být největším školním sportovním 
projektem, kdyby na něm s námi nespolupracovali učitelé po celé České 
republice. Jako poděkování pro ně máme v administračním systému 
odměny, které si mohou kupovat za body, které získávají za děti 
zapojené do projektu. 

Motivace k včasnému zadávání 
(1 – 3 body dle termínu vložení)

Odměny pro garanty



Tréninky s olympioniky

28 tréninků za školní rok, vždy dva v jednom kraji.

Losujeme ze zapojených škol, čím více zapojených 
dětí, tím větší šance na výhru.

Malé školy do 100 dětí musí zapojit 80% žáků, 
větší školy jsou za každých 100 zapojených žáků 1x v 
losovacím osudí.

A jak takový trénink vypadá?

Výhry pro školy

https://youtu.be/ou93-FLIowk


Poukázky na sportovní vybavení

Rozdělujeme sportovní vybavení za 1 000 000 Kč.

Losujeme ze zapojených škol, čím více 
zapojených dětí, tím vyšší je možná výhra.

Výhry pro školy



Nezáleží na velikosti školy, zapojit se může malá škola o desítkách žáků 
stejně jako velká škola se stovkami dětí, nebo třeba jen několik tříd z 
vaší školy.  

Není důležité, jestli máte sportovně nadané žáky. Sazka Olympijského 
víceboje, primárně Olympijského diplomu, by se měli účastnit všechny 
děti, abychom jim společně ukázali, že každý si může najít sport, který 
mu půjde a bude ho bavit. 

Žáky zapojíte jednoduše v rámci hodin tělocviku, nepotřebujte žádné 
speciální pomůcky a vybavení.

Výhody projektu



Pro všechny zapojené děti získáte Olympijské diplomy s analýzou 
pohybových předpokladů a doporučením vhodných sportů, nebo 
Olympijské odznaky, které mají za cíl motivovat děti k pravidelnému 
cvičení. Záleží, do jaké části Sazka Olympijského víceboje se zapojíte. 

Navíc máte šanci získat návštěvu některého z českých olympioniků na 
vaší škole nebo šek na sportovní vybavení. Zapojené školy budou 
v losování o 28 tréninků s olympioniky a sportovní vybavení v celkové 
hodnotě 1 000 000 korun.

Pořádáme kemp pro učitele, kde ukazujeme nové trendy.

Výhody projektu

https://youtu.be/shzuhDkWGNQ


Zaregistrujte svou školu na webu 
www.sazkaolympijskyviceboj.cz

ZAPOJTE SE TAKÉ!

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

